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Úvod 

V práci sa zameriavame na Čínu, konkrétne na podmienky fungovania podnikov v jej 

ekonomike. V poslednej dobe sa o tejto krajine veľa hovorí v pozitívnych, ale aj v 

negatívnych súvislostiach, preto môže byť náročné spraviť si o nej obraz. Zároveň bojujeme 

s nedostatkom času a prístupom k obrovskému množstvu informácií, o ktorých nevieme či sú 

pravdivé. Preto je problém v krátkom čase získať informácie o danej problematike. 

Našim cieľom je poskytnúť Vám obraz o Číne, teda o krajine s ktorej produktami sa 

stretávame každý deň a či chceme alebo nie, krajine ktorá ovplyvňuje náš každodenný život. 

Ukázať fungovanie podnikov investorom, aby poznali možnosti vstupu na čínsky trh. 

Predstaviť možnosti aké má fyzická alebo právnická osoba pri založení vlastného podniku 

v tomto regióne. V skratke, chceme Vám ukázať Čínu s tým dobrým ale aj zlým aby ste si 

vedeli predstaviť, čo to je za krajinu o ktorej sa stále rozpráva v televízii, alebo píše 

v novinách. 

V tejto práci sa dostaneme aj k tomu, či nás môže Čína inšpirovať v rámci ekonomického 

fungovania, resp. zmýšľania o tom ako budovať národnú ekonomiku. Predsa len, čo ak nastala 

doba aby sme sa prestali pozerať len na západ a Spojené štáty, ale máme sa začať obzerať aj 

na východ, lebo tam môžeme načerpať novú inšpiráciu? Vzhľadom na dôraz na čo 

najaktuálnejšie informácie, používame ako zdroj informácií internet a overené webové 

stránky, hlavne novinové a faktografické weby, z ktorých následné spracujeme informácie do 

syntézy.  

V tomto texte si ukážeme krajinu ktorá sa za posledných pár rokov vypracovala na druhé 

miesto čo sa týka veľkosti ekonomiky. Teraz vidíme výsledky ale nevidíme tú prácu ktorá sa 

za tým skrýva, preto si priblížime aj jej cestu do súčasného stavu. Začneme s jej geografiou,  

následne prejdeme do jej politicko-ekonomickej histórie až sa dostaneme k jednotlivým 

právnym formám aké podniky môžu nadobúdať a zakončíme to konkrétnymi podmienkami 

fungovania podnikov v rámci jednotlivých častí Číny. Bude to kompilácia faktov o Číne 

s cieľom ponúknuť obraz fungovania ekonomiky v jednej krajine.
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1. Geograficko-historická charakteristika Číny 

Prvá kapitola sa zameriava na predstavenie Číny. Preto venujeme nasledujúcu sekciu 

geografii Číny, v rámci ktorej priblížime aj jej možnosti spojenia sa okolitým svetom, teda 

námorné, cestné či železničné prepojenie so zvyškom sveta, po ktorom môže prebiehať 

obchod a teda na ktorého konci budú mať svoje závody jednotlivé podniky. V rámci leteckej 

dopravy neexistujú geografické bariéry, snáď len Himaláje, ale tie sa dajú ľahko obletieť 

takže jej nebudeme  v tejto časti venovať pozornosť.  

Nasledovať bude sekcia v ktorej priblížime históriu Číny. Zastávame názor, že aby sme 

pochopili súčasnosť, musíme najskôr poznať minulosť. Preto nazrieme do minulosti 

a vysvetlíme si formovanie Číny z ekonomicko-politického hľadiska. Tak isto si teraz 

ozrejmíme pomenovanie tejto krajiny. Jej oficiálny názov je Čínska ľudová republika, alebo 

po anglicky People’s republic of China. Vzhľadom na dĺžku týchto názvov sme sa rozhodli 

využívať skrátený tvar a teda názov Čína. Tento názov je oficiálne schválený Organizáciou 

Spojených Národov (http://bit.ly/osn_prc). 

1.1. Geografia Číny 

Základné geografické poznatky o Číne sú jednoduché, na východe ju oddeľujú od Indie 

Himaláje a na západe sa rozkladá pozdĺž tokov riek Chuang-che, žltá rieka a Jang-c‘-ťiang, 

dlhá rieka (po anglicky Huang he a Chang Jiang v tomto poradí). Na nasledujúcich mapách to 

je krásne vidno. 

 
Obrázok 1: Geografická mapa Číny na ktorej môžeme vidieť nížiny a pohoria (ľavá mapa) a mapa s 
vyznačenými najväčšími mestami kde je vidno že väčšina sa nachádza na rovine na východe (pravá mapa). 
Prameň: maps-world.net (http://bit.ly/map_china) a chinadiscovery.com (http://bit.ly/cities_china)  

Z geografického pohľadu, keď pôjdeme od východu, tak môžeme vidieť Veľkú čínsku nížinu. 

Susedí s Východočínskym a Juhočínskym morom, tak isto sa tu nachádzajú delty dvoch 

vyššie spomínaných riek. Preto ani nie je divu, že práve v tejto oblasti je situovaná väčšina 



5 
 

veľkých miest, čo môžeme vidieť na druhej mape. Už historicky tu boli situované úrodné 

polia a rozmach miest tu má najjednoduchšiu cestu. Postupne ako sa dostávame na východ, 

tak sa zem začína dvíhať až do Tibetskej náhornej plošiny, ktorá má priemernú nadmorskú 

výšku 4 500 metrov nad morom.  

 
Obrázok 2: Reliéf pre lepšie pochopenie geografických možností Číny a že na západe je naozaj náročný veľký 
rozmach poľnohospodárstva ktorý zvykne viesť k rastu miest. 
Prameň: cgtrader.com (http://bit.ly/design_china)  

Na obrázku môžeme krásne vidieť dvíhajúce sa Himaláje a obrovskú prosperujúcu nížinu na 

východe. Niet preto divu že väčšina podnikov sa nachádza práve na východe Číny a preto sa 

aj my budeme zameriavať prevažne na túto oblasť v tejto práci. Vzhľadom na Himaláje ktoré 

blokujú jednoduchú cestu na západ, je v Číne populárna námorná doprava. Väčšina miest 

ktoré sa nachádzajú na východe, majú vo svojej blízkosti prístav a preto Čína vo veľkom 

využíva námornú prepravu na spojenie so svetom. Navyše v prípade že majú prístav predsa 

len ďaleko, tak rozsiahla sieť železníc dokáže prepraviť ich produkty k pobrežiu. Na tejto sieti 

je opätovne vidno kde je koncentrovaná väčšina obyvateľstva a teda aj podnikov, je to opäť 

východ. 
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Obrázok 3: Mapa železničnej siete na ktorej je opakovane vidno že na východe nie je problém s dopravou zatiaľ 
čo na východe je len pár spojníc (vľavo) a plánované cesty novej hodvábnej cesty (vpravo). 
Prameň travelchinaguide.com (http://bit.ly/railway_china) a eastafricamonitor.com (http://bit.ly/silkroad_china) 

V súčasnej dobe Čínska vláda tak isto rozbieha aj projekt novej hodvábnej cesty, mala by 

nadväzovať na tú historické, preto aj ten názov. Jej cieľ je spojiť Čínu po súši, ale aj mori 

smerom na západ. Deje sa to hlavne preto, lebo Spojené štáty vplývajú na štáty v Oceánii aby 

sa nebáli Číny, vravia im že oni stoja za nimi a teda môžu si lepšie vymáhať svoje práva. 

Preto sa Čína bojí ohrozenia a vzhľadom na jej závislosť na exporte, sa rozhodla že si poistí 

svoje možnosti a vybuduje si cesty na západ. Ide o jednu námornú trasu do Európy a niekoľko 

železničných. Rozprávame sa o 6 hlavných trasách, prvá ide na juh do Singapuru, druhá do 

Bangladéša a potom do Indie. Tretia by mala končiť v Pakistanskom prístave Gwadar, štvrtá 

pôjde cez Mongolsko do Ruska. Piata pôjde na Arabský polostrov s vyhliadkou do budúcnosti 

pokračovať až do severnej Afriky, momentálne sa ale predpokladá jej pokračovanie do 

Európy a posledná cez Kazachstan, Rusko až do Európy (Lily Kuo & Niko Kommenda, 

theguardian.com, http://bit.ly/2CNtsDx) . Môžeme teda vidieť že Čína sa nespolieha len na 

jeden typ dopravy ale diverzifikuje svoj export do všetkých možných spôsobov dopravy. 

1.2. Historický pohľad na Čínu 

V tejto časti sa pozrieme na históriu Číny, samozrejme tú politickú. Rozhodol som sa priblížiť 

túto časť aj preto, lebo v tejto krajine je pri moci komunistická strana, čo je celkom 

nezvyčajné v súčasnom svete. Predsa len vo väčšine dominantných krajín vo svete je 

kapitalizmus a potom tu je Čína. Tu je pri moci komunistická strana, my ako národ slovenský 

sme proti nej protestovali, čo vyvrcholilo Nežnou revolúciou pred 30 rokmi ale v Číne je stále 

pri moci. Samozrejme nebavíme sa tu o komunizme aký si predstavoval Marx, tak isto ani 

o jeho adaptácii vo východnom bloku a teda o socializme. Je to niečo unikátne, čo v sebe 

obsahuje už aj prvky kapitalizmu. Preto si poďme v krátkosti priblížiť politický vývoj v Číne. 



7 
 

1.2.1. Koniec cisárstva a vznik Čínskej republiky 

V Číne vládli dynastie na čele s cisárom približne od tretieho tisícročia pred Kristom. 

Posledná dynastia, dynastia Čching, skončila svoje pôsobenie v roku 1912. Zhodou okolností 

to bol ten istý rok, v ktorom sa potopil Titanic. Vďaka tomu si ale aspoň vieme predstaviť, 

ako dlho dokázali vládnuť cisári v tejto krajine. Dôvod prečo táto dynastia skončila je celkom 

jednoduchý, revolúcia.  

Volá sa Sinchajská revolúcia (po anglicky Xinhai revolution, pomenovaná podľa čínskeho 

kalendára), ktorá začala už v roku 1911 a spôsobila ju nespokojnosť obyvateľstva s tým, čo 

spravilo cisárstvo so železnicami. Dovtedy existovali podniky, ktoré budovali a spravovali 

železnice v danej provincii a v týchto podnikoch boli akcionári obyvatelia jednotlivých 

provincií, teda v podstate tieto železnice patrili ľudom z danej oblasti. No ale cisárstvo sa ich 

rozhodlo znárodniť a predať zahraničným bankám, keďže potrebovalo peniaze aby splatilo 

svoje dlhy. Keby Vás zaujímalo aké to boli banky, tak napríklad HSBC, CitiBank alebo 

J.P.Morgan & Co. Obyvateľstvo nebolo nadšené plánom znárodnenia železníc a následným 

predajom do zahraničia, preto sa vzbúrili v hnutí za ochranu železníc, aby vyjadrili svoj 

nesúhlas s vládou dynastie Čching. Treba spomenúť že menšie povstania proti dynastii boli už 

aj v minulosti, ale až to ktoré prišlo teraz, Wučchangské (pomenované podľa mesta kde sa 

odohrávalo, Wu-čchang), bolo úspešné. Revolucionári sa zmocnili kontroly nad týmto 

mestom a stalo sa baštou odporcov cisárstva.  

Po úspechu Wučchangského povstania nasledovali ďalšie a postupne sa pridávali 

k novovzniknutej Čínskej republike, až 29.decembra 1911 si zvolili svojho prvého dočasného 

prezidenta Sunjatsen-a (Sun Yat-Sen) a od prvého januára 1912 vzniká Činska republika 

(Republic of China alebo ROC). Pôsobenie tohto prezidenta ale netrvalo dlho, bol čoskoro 

nahradený vo svoje funkcii Jüan Š’-kchaj-om (Yuan Shikai) ktorý sa stal druhým dočasným 

prezidentom, neskôr prvým právoplatným. Pôsobil ako generál za vlády dynastie Čching a po 

vzniku republiky ostal na čele armády, až do jeho menovania za prezidenta. Jeho cieľ ako 

prezidenta bolo obnovenie monarchie a to vyvrcholilo jeho korunováciou za cisára 

v decembri roku 1915. Toto menovanie vyvolalo obrovskú vlnu odporu naprieč celou Čínou 

a už v marci 1916 bol donútený vzdať sa trónu a znovu zaviesť republikové zriadenie na 

území Číny. Bol to prvý a posledný cisár v jeho dynastii, zomrel s titulom prezident v júni 

toho roku. 

Nasledovalo obdobie vojenských diktatúr, ktoré sa tiahlo od roku 1916 do roku 1928. 

Postupne sa pri moci vystriedalo niekoľko vojenský diktátorov a hlavne, každý diktátor 
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ovládal len určitú oblasť krajiny, takže pre toto obdobie je charakteristické veľké množstvo 

konfliktov. Potom prišlo obdobie volané Nankinská dekáda, ktorá trvala od 1928 do 1937 

a toto obdobie prinieslo so sebou stabilitu oproti poslednému obdobiu, no zároveň frustráciu 

lebo tu bola aj veľká miera korupcie a nepotizmu. Už počas Nankinskej dekády bolo možné 

cítiť rastúcu agresiu Japonska. Dokonca v roku 1931 ju prestalo byť len cítiť ale mohli sme ju 

aj vidieť, keď vtrhli do Mandžuska, čo je územie Číny ktoré začali okupovať Japonci 

a vytvorili  tam nový štát, ktorý bol ich bábkou a na miesto jeho vodcu dosadili bývalého 

cisára Pchu-a I (Puyi) aby ho viedol. Pchu I bol posledný cisár dynastie Čching, jeho mama 

podpísala v jeho mene abdikáciu a dovolila vzniku republiky v roku 1912, on mal vtedy ešte 

len 5 rokov. Toto ale nebol koniec Japonskej agresie v Číne, chceli z nej stále viac, čo viedlo 

až k vojne, v rokoch 1937 až 1945. Hovoríme o Druhej čínsko-japonskej vojne, prvá bola 

v rokoch 1894 až 1895, skončila kapituláciou Japonska v septembri 1945, teda na konci 

Druhej Svetovej vojny, na tejto kapitulácii mali svoje pričinenie aj Spojené štáty. 

Do tohto obdobia hovoríme stále o Čínskej republike, napriek tomu ale vo vnútri krajiny 

prebiehal mocenský boj medzi súčasnou vládnucou stranou Kuomintang, alebo teda Čínskou 

národnou stranou a komunistami. Toto pnutie vyvrcholilo až občianskou vojnou v rokoch 

1945 až 1949. Súčasný režim ťahal v tejto vojne za slabší koniec, okrem vyčerpania po vojne 

s Japonskom bol oslabený aj korupciou a súvisiacim politickým a ekonomickým chaosom. 

Výsledok bol taký že komunisti zabrali väčšinu miest s minimálnym odporom, dokonca 

Peking zabrali bez boja. Výsledok tejto vojny bolo približne 2,5 milióna obetí 

(necrometrics.com, http://bit.ly/civil_war_cn) a vznik Čínskej ľudovej republiky (People’s 

Republic of China alebo teda PRC) na čele s Mao Ce-tungom (Mao Zedong).  

  
Obrázok 4: Mapa Číny spolu s jej provinciami ktoré sa po občianskej vojne oddelili (naľavo), fotka prvého lídra 
komunistickej Číny Mao Ce-Tunga (v strede) a časť Maovej propagandy počas kultúrnej revolúcie, v rukách 
držia červené knižky v ktorých bolo obsiahnuté. 
Prameň:tronicaltune.com (http://bit.ly/colonies_china), wikipedia.com (http://bit.ly/mao_photo) 
a china360online.org (http://bit.ly/cult_revolution)  



9 
 

1.2.2. Čínska ľudová republika a Mao Ce-Tung 

Tu začínajú dejiny Číny takej, akú ju poznáme dnes. Treba si ale vyjasniť že sa tu rozprávame 

len o kontinentálnej Číne, kde získali komunisti prevahu, lebo Čínska republika ktorá vznikla 

v roku 1912 existuje dodnes a to na Taiwane. Jej oficiálny názov je stále Čínska republika a je 

to tým pádom najstaršia republika vo východnej Ázii. Toto je aj dôvod sporu, pre ktorý 

si Čínska ľudová republika nárokuje vládu nad Taiwanom, zatiaľ čo on ju odmieta a chce byť 

zvrchovaný štát. Momentálna situácia je taká, že Čínska republika alebo teda Taiwan je 

uznaný len 17 štátmi na svete (z Európy len Vatikánom) a nemá ani zastúpenie v OSN, lebo 

každý jeho pokus o plné členstvo zablokuje komunistická Čína. Vráťme sa ale naspäť na 

kontinent.  

Obdobie po vzniku komunistickej Číny sa vyznačovalo tým, že prvýkrát sa krajina začala 

meniť na industrializovanú krajinu z krajiny zameranej na poľnohospodárstvo. Obdobie do 

roku 1956 sa označovalo ako Zlaté obdobie, kedy krajina položila základy svojim nosným 

odvetviam: oceliarskemu, textilnému, automobilovému či chemickému. V tomto čase rástlo 

HDP tempom 20% ročne. Tento rast ale Maovi nestačil a preto prišiel s plánom ktorý nazval 

Veľký skok vpred (Great Leap Forward), ktorý mal zrýchliť rast čínskej ekonomiky ešte viac 

a umožniť Číne aby sa stala ekonomicky a technologicky nezávislou, no tak isto aby bola 

konkurencieschopná voči západným krajinám. Obsahovo išlo o zvýšenie industrializácie 

krajiny, ale tento plán nebol úspešný, lebo tým že ľudia odišli z polí do fabrík a navyše 

v spojení s neúrodou v rokoch 1959 až 1961, bol výsledok skoku dopredu 43 miliónov obetí 

(Agence France Press, necrometrics.com, http://bit.ly/glf_cn), pôrodnosť klesla na polovicu 

kvôli podvýžive a ekonomický skok vzad. Stalo sa to aj preto, lebo tak isto ako 

v socialistických krajinách východnej Európy, aj tu sa museli dodržiavať plány ktoré 

neodrážali skutočné možnosti podnikov, ale boli vymyslené straníckymi orgánmi. Vo 

výsledku teda Peking nemal reálnu predstavu o stave ekonomiky. 

Po neúspechu veľkého skoku vpred sa cítil Mao ohrozený vo svojej pozícii, okrem toho stratil 

aj miesto prezidenta Čínskej ľudovej republiky, čo mu ale nemuselo vadiť, lebo stále bol na 

pozícii najvyššieho vodcu (paramount leader) komunistickej strany ktorá ovládala krajinu. 

Svoj vplyv sa napriek tomu snažil prehĺbiť pomocou Kultúrnej revolúcie (v niektorej 

literatúre označovaný aj ako Veľká proletárska kultúrna revolúcia ktorá prebiehala v rokoch 

1966 až 1976) a oficiálne bola nasmerovaná proti rozširujúcemu sa kapitalizmu v krajine, 

v skutočnosti ju ale Mao využil na prehĺbenie svojho vplyvu na chod krajiny. Začali čistky 

v armáde, komunistickej strane, štátnom aparáte a vlastne všade kde by bol čo i len náznak 
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nesúhlasu s Maovou ideológiou. Táto revolúcia zanechala krajinu v chaose, či už 

hospodárskom alebo kultúrnom, knihy boli pálené a múzeá vyplienené. Chaos bol aj vo svete 

intelektuálnom, na školách sa učili len Maove myšlienky. Výsledok je podľa odhadov 7 

milióna mŕtvych neprirodzenou smrťou (Agence Frence Press, necrometrcis.com, 

http://bit.ly/glf_cn) a táto kultúrna revolúcia skončila až Maovou smrťou. 

1.2.3. Éra po Maovi, Éra Teng Siao-pchinga 

Po Maovi sa k moci na krátko dostal Chua Kuo-feng (Hua Guofeng) ktorý sa snažil o obnovu 

Číny ale vzhľadom k nedostatku jeho skúseností ho už po 3 rokoch nahradil Teng Siao-pching 

(Deng Xiaoping) na pozícii najvyššieho vodcu. A práve tento politik dal význam pojmu 

najvyšší vodca.  V Číne to nie je žiadna formálna funkcia, no práve počas éry Tenga sa tento 

pojem využíval najviac. Nezastával žiadnu oficiálnu či formálnu funkciu, žiadny úrad alebo 

vládnu pozíciu v rámci republiky, no napriek tomu sa považuje za vedúcu figúru tejto éry, 

lebo bol generálny sekretár Komunistickej strany Číny a teda defacto vodca komunistickej 

Číny. Bol predstaviteľom pravicového krídla v rámci strany a potom ako sa dostal k moci 

začal vykonávať svoj plán otvorenia sa západu a začal s hospodárskymi reformami. Stretol sa 

s prezidentom USA Jimmym Carterom, tak isto s britskou premiérkou Margaret 

Thatcherovou, snažil sa o upokojenie situácie s Japonskom a celkovo vyvíjal snahu 

nadväzovať diplomatické vzťahy so Západom. V rámci diplomacie sa mu podarilo podpísať 

zmluvu s Thatcherovou, o prechode Hong Kongu pod čínsku správu v roku 1997, tak isto ako 

zmluvu s Portugalskom, o prechode Macaa v roku 1999. Rozhodol sa uplatňovať systém 

ktorý nazval „jedna krajina, dva systémy“ (one country, two systems) ktorým chcel zjednotiť 

všetky bývalé kolónie pod jednu republika, s tým že v kontinentálne Číne by sa uplatňovala 

socialistický systém a v kolóniách by bol ponechaný kapitalistický systém. Okrem týchto 

politických krokov spustil od roku 1978 aj ekonomické reformy ktorých cieľom bolo 

transformácia na socialistické trhové hospodárstvo.  

Toto je obdobie kedy môžeme hovoriť o štarte ekonomického rastu čínskej ekonomiky, ktoré 

trvá až dodnes. Medziročný rast HDP bol viac ako 10% v týchto rokoch. Medzi jeho reformy 

zaraďujeme napríklad dekolektivizáciu poľnohospodárstva, teda aby roľníci mohli prebytky 

predávať na trhu. Tak isto ako zmena z importne orientovanej ekonomiky na exportne 

orientovanú. Tento krok je vidno v založení špeciálnych ekonomických zón (special 

economic zones alebo SEZ) ku ktorým fungovaniu sa spolu s Hong Kongom dostaneme 

neskôr. Ekonomické reformy sú vnímané pozitívne a aj najväčší kritici ktorý s nimi súhlasia 

by ich nezvrátili. Ich výsledok bol zvýšenie životného štandardu, priemernej dĺžky života, 
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vzdelania, vznik strednej triedy či pridelenie viacerých práv a slobôd bežným občanom. Za 

negatíva sa však považuje znečisťovanie životného prostredia, zvýšenie nerovnosti 

v príjmoch, korupcia a nezamestnanosť ktorá súvisela s prepúšťaním v neefektívnych štátnych 

podnikoch. V týchto rokoch má pôvod aj politika jedného dieťaťa ktorá mala umelo obmedziť 

rast populácie. Lebo aj napriek tomu čo som tu napísal, koľko ľudí umieralo za vlády Maa, 

tak v čase jeho vlády vzrástol počet obyvateľov z 540 miliónov na 940 miliónov a preto keď 

sa v roku 1976 ujal Teng vlády, zaviedol práve politiku zameranú na obmedzenie rastu 

populácie. 

 
Graf 1: Graf vývoja stavu obyvateľstva medzi rokmi 1960 a 2017 v miliardách (po anglicky biliónoch). 
Prameň World Bank (http://bit.ly/wb_total)  

Samozrejme treba si dať ale pozor, čo sa pod touto politikou myslí, lebo napriek tomu že 

Teng bol nástupcom Maa, môžeme už s odstupom času vravieť o tom, že jeho politiky neboli 

také kruté ako jeho predchodcu. Je pravda že zaviedol politiku jedného dieťaťa, ale boli v nej 

výnimky, napr. že keď prvé dieťa bolo dievča a bývali ste mimo mesta, mohli ste mať aj 

druhé dieťa. Tak isto ako existovali výnimky pre rôzne etnické skupiny. Vo výsledku zhruba 

polovica rodičov mohla mať 2 deti a to sa pretavilo aj do súčasnej politiky Číny, ktorá od 

roku 2016 uplatňuje politiku 2 detí. Navyše ak túto politiku nedodržiavate, jediné čo musíte je 
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iba zaplatiť pokutu, takže môžeme vidieť že Teng a jeho nástupcovia sú omnoho zmierlivejší 

k obyvateľstvu. 

1.2.4. Protesty na námestí Tchien-an-men a súčasnosť 

Rok 1989, u nás známy Nežnou revolúciou, v Číne protestami na námestí Tchien-an-men 

(Tiananmen square) v Pekingu. Tieto protesty ukončili kariéru Tenga ako vodcu Číny, lebo 

tak isto ako Mao, aj on sa uchýlil k násiliu a to znamenalo jeho koniec. Ekonomické reformy 

spôsobili rast čínskej ekonomiky, ale trhová ekonomika mala aj svoje problémy, 

zvýhodňovala určité skupiny na úkor iných. Tak isto po vzoru zo Západu sa ľudia dožadovali 

slobody prejavu, tlače a vlastne tak celkovo demokracie. Na tomto námestí sa ich preto 

zhromaždil v jednom momente približne až milión, v obavách že príde zmena systému preto 

vládnuca strana vyhlásila stanné právo a poslala na námestie 300 tisíc vojakov, ktorý krvavo 

potlačili protesty. Tanky, obrnené transportéry, vojaci, toto všetko strážilo protestujúcich až 

do večera 3.júna 1989 kedy dostali príkaz na vyprázdnenie námestie. Nasledovala streľba do 

davu. tanky sa vydali dopredu a zrovnali zo zemou čo pred nich prišlo.  Vyhostili 

zahraničných novinárov aby o incidente nemohli písať, prišla cenzúra domácich médií aby 

o tomto incidente nemohli informovať domácich obyvateľov a dodnes je táto téma veľmi 

citlivá v Číne. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že čínska armáda používala trieštivé strely 

na protestujúcich, známe aj pod názvom dumdum, ktoré sa v tele obete zdeformujú 

a zdevastujú tkanivá čo spôsobí masívne krvácanie. Tieto strely je zakázané používať vo 

vojenských konfliktoch už od roku 1899! (Hague Declaration, http://bit.ly/dumdum_cn) Počet 

obetí potlačenia tohto protestu na námestí sa odhaduje že prevyšuje počet 5 000 

(necrometrcis.com, http://bit.ly/tiannamen).  

Po týchto protestoch sa Teng stiahol z aktívnej politiky, postupne ho nahradil Ťiang Ce-min 

(Jiang Zemin) a potom neskôr Chu Ťin-tchao (Hu Jintao). Obidvaja pokračovali v politike 

ktorú začal ich predchodca Teng a ktorú poznáme do dnešného dňa. Táto politika dostala 

Čínu tam kde je dnes, to znamená ako svetová veľmoc, to bolo odzrkadlené aj keď sa v roku 

2008 konali Olympijské hry v Pekingu alebo keď v roku 2010 označil časopis Forbes Chu 

Ťin-tchaa za najmocnejšieho muža na svete (Forbes, http://bit.ly/forbes_2010). Tak isto 

nesmieme zabúdať že v roku 1997 sa Číne vrátil Hong Kong a 1999 Macao, tým pádom už 

ostal iba Taiwan ako ich jediná provincia ktorá nespadá pod vládu Pekingu. 

V roku 2012 nastúpil na post generálne sekretára Komunistickej strany Číny Si Ťin-pching 

(Xi Jinping) ktorý od roku 2013 zastáva aj funkciu prezidenta Číny. Považujeme ho 

predstaviteľa piatej generácie vedenia Čínskej komunistickej strany, teda Číny, a je to 
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bezpochyby veľmi vplyvná osoba súčasnosti. Dokazuje nám to fakt že zosadil z trónu 

najmocnejšieho muža na svete podľa časopisu Forbes, Vladimíra Putina ktorý ním bol 5 

rokov po sebe a v roku 2018 to bol práve Si Ťin-pching ktorý ho nahradil na prvom mieste 

(Forbes, http://bit.ly/forbes_2018). Pod jeho vedením sa zjednotila politická moc v Číne, 

dokonca od roku 2018 zmenil ústavu a odstránil limit na počet období ktoré môže stráviť ako 

prezident, preto sa môžeme stretnúť s pojmom doživotný prezident pri jeho opise. 

Momentálne je moc v Číne koncentrovaná v jeho rukách, spojil svoju pozíciu generálneho 

sekretára vládnucej strany so svojím postom prezidenta krajiny. Tak isto je na čele 

nespočetného množstva komisií Čínskej komunistickej strany. 

 
Obrázok 5: Súčasný Čínsky prezident Si Ťin-pching (naľavo), Macko Pu s ktorým ho porovnávajú a preto je v 
Číne cenzurovaný (v strede) a kniha ktorú napísal súčasný prezident a obsahuje jeho myšlienky o tom, ako by 
mala byť Čína vedená, predpokladáme že sa inšpiroval Maom a jeho červenou knižkou. 
Prameň: hongkongfp.com (http://bit.ly/xi_winnie) a nepalforeignaffairs.com (http://bit.ly/xi_book)  

Jeho politika sa zameriava okrem iného na korupciu, spustil masívnu anti korupčnú kampaň 

a tá neobišla nikoho. Potrestaní boli dokonca aj stály členovia politbyra či funkcionári 

v provinciách. Vďaka tomutu si získal podporu medzi ľuďmi. Presadzuje protrhové reformy, 

snaží sa aby trh zohrával rozhodujúcu úlohu aj v štátnych podnikoch, inak povedané, chce 

znížiť mieru zasahovania štátu do fungovania podnikov a nechať trh nech ich riadi. Tak isto je 

za voľný obchod a globalizáciu, čo je ale samozrejmé, vzhľadom na možnosti Číny a na fakt 

že sú svetovým lídrom v exporte (statista.com, http://bit.ly/most_export). Podpora voľného 

obchodu vo svete je teda pre Čínu veľmi výhodná. Samozrejme, že nesmieme obísť aj jeho 

viac či menej úspešnú snahu o cenzúru internetu. Tak ako čínska vláda cenzurovala doteraz 

noviny a televízie, s rozmachom internetu bolo jednoznačné že časom príde aj cenzúra 

internetu, aj keď existujú spôsoby ako ju obísť, väčšina obyvateľov je jej vystavená a povedal 

by som, že občas je vystavená až absurdnej cenzúre. Absurdnej preto, lebo  v Číne je 

zablokovaný Macko Pu, výzorom ho totižto prirovnávali k prezidentovi Si Ťin-Pchingovi. 

Reformy vykonáva vláda pod sloganom „Čínsky sen“, čo je referencia na ten americký a teda 

že ten kto bude chcieť, bude môcť dosiahnuť v živote svoje ciele. Pre Čínsku vládu to je 
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veľmi prospešné, lebo tým motivujú mladých pracovať a teda budovať silné ekonomické 

zázemie krajiny. V zahraničnej politike je tiež veľmi aktívny, momentálne vedie obchodnú 

vojnu s USA a predpokladá sa že práve Čína po nej skončí s menšími následkami ako Spojené 

štáty (nevravím že vyhrá, lebo vojna nemá víťazov, iba porazených), v roku 2015 sa stretol 

s prezidentom Taiwanu, toto bolo prvé spoločné stretnutie týchto predstaviteľov od konca 

občianskej vojny v roku 1950. Vo svojej krajine je relatívne obľúbený a snaží sa robiť kroky 

ktorými sa priblíži občanom, ako napríklad keď sa išiel naobedovať v centre Pekingu do 

obyčajnej reštaurácie, zaplatil ako každý iný občas a jedol spolu s nimi. Toto je rozdiel oproti 

jeho predchodcom, ktorý sa vzdialili bežnému ľudu a ich súčasný prezident vie veľmi dobre 

čo spraviť, aby ho ľudia mali radi. 

Prešli sme si mocenskú a teda aj politickú históriu Číny, čo nám pomôže lepšie chápať reálie 

v ktorých sa teraz nachádza, lebo vzhľadom na obrovskú previazanosť vládnej garnitúry 

v Číne na ich ekonomiku, musíme vedieť aký režim tam vládne, aby sme vedeli, aké sú tam 

podmienky. Základy súčasnej ekonomickej podobe Číny dal Teng v roku 1978 ako súčasť 

jeho reforiem, môžu to byť napríklad špeciálne ekonomické zóny, ktoré sú dnes významný 

zdroj čínskej produkcie, preto sa poďme pozrieť na to, aké sú podmienky podnikov v Číne. 

2. Prístup k riadeniu provincií známy ako 1 štát, 2 systémy 

Podmienky pre fungovanie podnikov v rámci Číny sme rozdelili do viacerých častí. 

Akceptujeme delenie aké navhrhol Teng, teda 1 štát, 2 systémy. 2 systémy preto, lebo 

v kontinentálne Číne sa uplatňuje socialistické trhové hospodárstvo zatiaľ čo v jej 

provinciách, ktoré jej boli vrátene, pokračuje systém ktorý tam nastolili ich kolonizátori a teda 

kapitalizmus. Tými provinciami v ktorých funguje kapitalizmus sú Hong Kong a Macao, 

preto Vám predstavím každú z týchto častí, aj kontinentálnu Čínu, aj Hong Kong, aj Macao 

ale najskôr sa pozrieme na právne formy podniku, teda v akej forme môže existovať. 

2.1. Formy podnikov existujúcich v Číne 

Poznáme 6 druhov, ako môže podnik pôsobiť v rámci Číny, z dôvodu zachovania jednotnosti 

pojmom budeme na ich pomenovanie používať anglické názvy 

WFOE – Wholly Foreign-Owned Enterprise 

Pod týmto pojmom sa skrýva forma podniku kedy je podnik 100% vlastnený zahraničným 

investorom. Na jeho založenie potrebuje len vlastniť investor nehnuteľnosť v rámci Číny, ešte 

pred procesom kedy začne žiadať o povolenie k založeniu. Okrem toho sa ešte potrebuje 

vyznať v neskutočnej byrokratickej spleti dokumentov a úradov, našťastie už existujú 
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konzultantské firmy ktoré s týmto vedia poradiť. Vzhľadom na to, že ak si založíme takýto 

podnik budeme aj jeho jediný majiteľ a budeme môcť robiť všetky rozhodnutia, je toto veľmi 

populárna forma. 

JV – Joint Venture 

Toto je špeciálna forma podniku, v ktorej je zúčastnený okrem investora aj štát, respektíve 

štátna čínska firma ako partner. Kedysi toto bola jediná cesta ako mať aspoň čiastočne 

súkromnú spoločnosť, potom ale prišlo WFOE ktoré sa momentálne stáva najpopulárnejšou 

formou. 

Rep Office – Representative Office 

Táto forma nie je v skutočnosti považovaná za právnickú osobu v Číne, je to len spôsob pre 

zahraničné podniky ako byť zastúpení na Čínskom trhu. Zaujímavosťou je že nemôžu 

zamestnávať iné osoby tak isto ako nemôže vyberať peniaze, takže naozaj ide len 

o reprezentatívnu formu. 

SOE – State Owned Enterprise 

Štátom vlastnené podniky, viacej k tomu netreba, snáď len že najväčšie podniky v Číne sú 

napriek protrhovo zameraným reformám stále štátne a neplánuje sa to zmeniť. 

Private Enterprise 

Súkromný podnik ktorý je vlastnený čínskym občanom, v podstate toto je forma, ako ju 

poznáme my na západe, až na to, že tu ju môže získať iba človek s čínskym občianstvom. 

Individually Owned 

Forma v ktorej je vlastníkom len jeden človek, slovenská alternatíva je živnostník. Stále platí 

že toto je forma ktorú môže využiť len človek s čínskym občianstvom. 

2.2. Kontinentálna Čína 

Vzhľadom na to že sme na Slovensku, zameriame sa na možnosti založenia podniku ak sme 

zahraniční investor. V tomto prípade môžeme v rámci kontinentálnej Číny využiť formy 

WFOE, JV alebo Rep Office. Kedysi nebolo možné využívať WFOE pre formu podniku, čo 

sa ale zmenilo s reformami. Napriek tomu tu ale ešte stále existujú isté obmedzenia, začnime 

napríklad tým že nie všetky typy podnikania môžu byť takto prevádzkované. Môžeme si 

založiť podnik s touto formou len ak sa jeho typ podnikania nenachádza na „negatívnom“ 

zozname (Business China, http://bit.ly/negative_list) ktorý vydalo vedenie strany a obsahuje 

odvetvia podnikania pre ktoré sa táto forma nemôže využiť. Vymenujme si ich zopár: 
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Poľnohospodárstvo, rybárstvo, ťažba fosílnych palív a nerastných minerálov, výroba 

automobilov, lietadiel, lodí, telekomunikačných zariadení, poskytovanie internetových 

služieb, bankovníctvo a ďalšie. Vidíme že nám ich nezostalo veľa, keďže toto všetko nie je 

povolené prevádzkovať v takejto forme podniku. Ostali nám však iné odvetvia, kde sa táto 

forma dá využiť a to obchodovanie, konzultantské služby, stravovacie služby, prípadne 

výroba v odvetviach v ktorých to nie je zakázané. 

Ak chceme však prevádzkovať náš podnik v niektorom z odvetví ktoré je spomenuté v 

„negatívnom“ zozname, musíme využiť formu podniku JV a teda že sa na našom podnikaní 

bude podieľať štát, aj keď možno len sprostredkovane cez štátny podnik. V tomto prípade 

existujú 2 typy Joint Venture, paritné kedy je podiel rozdelený presne na polovicu, alebo 

potom kooperačné, kedy má jeden v podniku majoritu a druhý minoritu. Viacej je využívaný 

paritný JV, vzhľadom na to že cieľom podniku je byť ziskový a v prípade paritného vzťahu je 

podiel na zisku rovnaký a teda obidve strany sa snažia o čo najväčší zisk. V istých prípadoch 

môže byť výhodný aj kooperačný,  ale čo ak sa záujmy obchodných partnerov nezhodujú, 

potom platí že ten kto má majoritu dokáže manipulovať podnikom tak, aby dosiahol svoje 

ciele a ciele minoritného investora môžu byť obchádzané. Tento model sa zvykol využívať 

napriek tomu v niektorých odvetviach, napríklad v poľnohospodárstve, čínska strana poskytla 

pozemky a pracovnú silu, zatiaľ čo zahraničný investor priniesol do podniku technológie 

a kapitál.  

Posledný spôsob je Representative office, ktorá ma len reprezentačnú funkciu a v poslednej 

dobe sa ich počet znižuje. Je to hlavne preto lebo ak chceme mať zastúpenie v inej krajine, 

existujú efektívnejšie spôsoby ktoré môžu byť či už menej finančne náročné, alebo nám môžu 

priniesť viacej pozornosti. Preto sa tento spôsob dostáva do úzadia a v dobe informačných 

technológií kedy je už všetko na internete, je tento ústup ešte rýchlejší. 

2.3. Špeciálne ekonomické zóny 

Toto sú zóny alebo skôr lokácie v ktorých keď chcete založiť podnik, tak nepotrebujete 

schválenie vlády z Pekingu a to aj keď ste zahraničný investor. Práveže cieľom týchto zón je 

prilákanie zahraničných investícií pomocou rôznych stimulov alebo beneiftov. Môže sa 

jednať o nižšie daňové sadzby alebo jednoduchší import/export tovaru. Je to liberálnejšie 

miesto, ktoré sa zameriava na obchody na voľnom trhu. V Čínskych reáliách je to dokonca 

miesto, kde sa skúšajú nové protrhovo orientované reformy, ktoré sa môžu neskôr využiť 

v kontinentálnej Číne. Prakticky jediná nevýhoda tu je, že Vaše produkty môžete predávať len 
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v rámci týchto zón alebo ich exportovať. V prípade že ich budete chcieť dovážať do 

kontinentálnej Číny, tak aj napriek tomu že ste stále v jednej a tej istej republike, budete 

musieť spĺňať náležitosti ako keby ste dovážali z tretej krajiny. 

Tu nie sú žiadne obmedzenie na WFOE takže väčšina podnikov má práve túto štruktúru, čo 

znamená že pre západné krajiny je toto veľmi populárne miesto kde založiť podnik, lebo ho 

majú úplne pod svojou kontrolou, no zároveň sú blízko svojím dodávateľom ktorý sa zvyknú 

nachádzať tiež v týchto zónach. Okrem toho tu je ale populárne aj JV lebo ak nie ste 

dostatočne veľký podnik, pre začiatok Vášho podnikania je jednoduchšia cesta pomocou JV. 

Tak isto ale existujú podozrenia že niektoré firmy, hlavne čínskeho pôvodu, majú zložitú 

vlastnícku schému a vlastne na konci keď ju rozmotáte, zistíte že sú vlastnené vládnou 

stranou. Bohužiaľ v takto úspešných projektoch, ktorým špeciálne ekonomické zóny 

bezpochyby sú, to je viac ako pravdepodobné že aj vládna garnitúra bude chcieť kúsok 

z podielu. Spomínam tu úspešné ale aby som to vyjadril v číslach, tak Šen-čen alebo po 

anglicky a pre nás známejšie Shenzhen mal v roku 1979 25 tisíc obyvateľov, v dobe kedy sa 

z neho stala jedna zo štyroch prvých špeciálnych zón. V súčasnosti sa počet jeho obyvateľov 

odhaduje na 12,5 milióna (populationstat.com, http://bit.ly/pop_shenzhen), toto mesto teda 

zažilo raketový rast a 500x vzrástol počet jej obyvateľstva za 40 rokov čo je niečo 

nepredstaviteľné.  To je niečo ako keby sa Trebišov rozrástol na mesto, ktoré by malo viacej 

obyvateľov ako má celá Česká republika dohromady za 40 rokov, niečo pre nás 

nepredstaviteľné a predsa reálne. 

Keď sme už pri tom Shenzhene, tento projekt špeciálnych ekonomických zón sa pôvodne 

vzťahoval len na 4 mestá, Shenzhen ktorý sa vybral svojou blízkosťou k Hong Kongu, Zhuhai 

svojou blízkosťou k Macau, Shantou a Xiamen svojou blízkosťou k Taiwanu, teda k miestam 

kde fungoval kapitalizmus a nie trhový socializmus. Tu aj môžeme vidieť že prečo Shenzhen 

tak prosperuje, je v blízkosti Hong Kongu, jedného z centra obchodu juhovýchodnej Ázie. 

Postupne sa k týmto zónam pridalo 14 pobrežných miest, potom 3 oblasti v deltách najväčších 

riek, nasledoval ostrov Hainan, ďalej 6 lokácií na rieke Jang-c-ťiang a nakoniec 11 miest 

v blízkosti hraníc. Okrem Shenzhenu, budete asi poznať pár pobrežných miest ktoré sa stali 

špeciálnou zónou v druhej vlne, menovite Šanghaj (Shanghai) a Kanton (Guangzhou). Tu je aj 

pekne vidno to čo som spomínal na začiatku v geografii, väčšina miest sa nachádza na 

východe, lebo hlavne východ Číny je ekonomicky prosperujúci. 
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Obrázok 6: Mapa súčasných špeciálnych ekonomických zón (vľavo) a krivka vývoja obyvateľstva v Shenzhene 
(vpravo). 
Prameň: quora.com (http://bit.ly/sez_map) a vlastné spracovanie na základe údajov z populationstat.com 
(http://bit.ly/pop_shenzhen)  

2.4. Hong Kong & Macao 

Hong Kong, časť Číny ktorú získali Briti počas Ópiových vojen s Čching dynastiou (áno, tá 

dynastia ktorú sme spomínali na začiatku, prišla nie len o Hong Kong, ale neskôr aj 

o vládnucu pozíciu v krajine), bola prenajatá na 99 rokov a počas týchto rokov v nej panovali 

Briti. Bola to opozícia k socializmu v kontinentálnej Číne, lebo tu vládol kapitalizmus a veľmi 

úspešne. V roku 1997 však prenájom skončil, provincia sa vrátila naspäť Číne, ale tá sa 

dohodla s Britániou že aj naďalej v nej budú platiť pravidlá ako dovtedy, bude to špeciálny 

administratívny región Číny. Táto dohoda má platnosť 50 rokov a nevie sa čo bude 

nasledovať po roku 2047, môžeme ale predpokladať že bude pokračovať v trhovo 

orientovanom štýle. Je to aj preto lebo z politického pohľadu tu je zameranie proti 

intervencionistické, čo nám potvrdzuje aj index ekonomickej slobody v ktorom Hong Kong 

vedie (heritage.com, http://bit.ly/econ_freedom).   

Je to medzinárodné finančné centrum, v ktorom sú nízke daňové sadzby a takou 

zaujímavosťou je, že úrokové miery neurčuje žiadny centrálny orgán, ale jednotlivé banky. Je 

to aj preto, lebo tu je nízka miera korupcie. Nachádza sa tu burza na ktorej obchodujú aj firmy 

z kontinentálnej Číny, tak isto to je jeden z najdôležitejších prístavov sveta, je to šiesty 

najväčší na svete (worldshipping.org, http://bit.ly/hk_port). Je stálym členom WTO 

a bohatstvo tejto provincie dokazuje aj fakt že sa tú nachádza najväčšia koncentrácia 

mrakodrapov na svete. Dokopy ich tam je až 303 (themysteriousworld.com, 
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http://bit.ly/hk_sky), čo je o 70 viacej ako v New Yorku. Keď si to zhrnieme, tak je to 

výkladná skriňa toho ako by mala fungovať ekonomika a kapitalizmus. 

 
Obrázok 7: Pohľad na Hong Kong plný mrakodrapov (vľavo) a veľmi známe logo banky ktorej názov nesie Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation, HSBC, ktorá vznikla práve v Hong Kongu (vpravo). 
Prameň: lonelyplanet.com (http://bit.ly/2HQ6dNA) a coindesk.com (http://bit.ly/hsbc_look)   

Macao bolo prenajaté Portugalsko už v roku 1557, no vrátilo sa Číne v roku 1999. Aj tu platí 

že tu funguje trhová ekonomika ako v Hong Kongu, no Macao je zaujímavé tým, že je 

centrom hazardu. A tým myslím centrom s veľkým C. Vládne príjmy tvoria zo 70% príjmy 

z hazardu a keď to porovnáme s Las Vegas, tak v Macao je 7-násobne väčšie čo sa týka 

hazardu. To ale zároveň znamená že je odkázané na import z Číny, s ktorou je previazané 

viacej ako by sme si mysleli. Keď Si Ťin-pching zaviedol protikorupčnú politiku, ekonomika 

v Macau klesla o jednu štvrtinu medziročne, lebo prišlo menej návštevníkov z Číny. Ďalší 

fakt čo robí Macao lákavým, je fakt že to je daňový raj. 

2.5. Zhrnutie 

Ako sme sa mohli dozvedieť, Čína je veľká krajina a uplatňuje sa tu niekoľko systémov, 

v ktorých podniky môžu fungovať. Je zaujímavé sledovať, ako sa to v čase mení, hlavne ako 

si takáto veľmoc postupne získava späť svoje stratené provincie, ktoré boli kolóniami iných 

štátov a dokáže ich začleniť do seba. Ešte zaujímavejšie je sledovať, ako napriek všetkým 

predpokladom, dokonca aj výsledkom, kedy socializmus nefungoval v krajinách východnej 

Európy, tu dokáže stále pretrvávať a pomocou reforiem zameraných na priblíženie sa 

voľnému trhu dokonca prosperovať. 
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Záver 

V práci sme si priblížili najskôr geografiu Číny, aby sme vedeli, aké podmienky pre podniky 

vytvorila príroda. Nasledovala história, ktorá ukázala, akú zložitú cestu musela krajina prejsť, 

aby sa dostala na pozíciu kde je v súčasnosti.  Zakončili sme to jej delením na rôzne systémy 

a priblížili fungovanie podnikov v rámci nich, z ktorého je zjavná tamojšia podnikateľskú 

situáciu. 

Svetom kolujú myšlienky, že Čína čoskoro predbehne Spojené štáty a stane sa najväčšou 

ekonomikou sveta. Myslíme si že to je nepravdepodobné, lebo ich ekonomika je založená na 

manufaktúrnom spôsobe výroby s nízkymi platmi, takže ešte ich čaká dlhá cesta, kedy sa 

pretransformujú na ekonomiku podobnú americkej, teda na ekonomiku s vysokou pridanou 

hodnotou ľudským faktorom. V každom prípade ju ešte čaká rušné obdobie a môžeme si z nej 

zobrať príklad, aké dôležité sú reformy a neustála inovácia v ekonomike. Nemôžeme 

stagnovať, musíme sa stále posúvať dopredu a nemôžu nás zastaviť žiadne mantinely, tak ako 

Čínu nezastavili mantinely socializmu a štátom vlastnených podnikov, hľadala riešenia ako sa 

presadiť, inovovala, priniesla reformy.  

Touto prácou sme chceli priblížiť v akých podmienkach vzniká veľké množstvo produktov, 

ktoré používame aj my každý deň. Tak isto sme chceli priblížiť podnikateľské prostredie 

Číny, aby ste vedeli, keď nabudúce budete obchodovať s čínskou firmou, z akého prostredia 

pochádza. Do budúcnosti by som rád vycestoval do Číny alebo aspoň spolupracoval s firmu 

ktorá má pobočku v Číne a overil si nadobudnuté znalosti na vlastnej koži. Ako sa vraví, je 

lepšie raz zažiť ako 1 000x čítať. 

Keď sa vrátime k práci, ešte rád by som ňou ozrejmil politickú situáciu Číny. Súčasná 

spoločnosť je polarizovaná a platí, že ľudia sú buď striktne za to že Čína je dobrá. alebo že je 

zlá. V práci bola snaha poukázať na to, čo môžeme nájsť aj v taoizme, náboženstve z Číny. 

Znak taozimu je yin a yang, myslím si že tento znak a náboženstvo presne vystihuje Čínu. Je 

to o rovnováhe a aj v tých zlých veciach sa dá nájsť niečo dobre a naopak, v dobrých môžu 

byť zlé veci. Aj v Číne je preto veľa dobrých a veľa zlých vecí a už len záleží na uhle pohľadu 

každého. 

Preto sa pozrime na Čínu a poučme sa, že reformy sú dobré a vedú k prosperite, tak isto si ale 

dajme pozor na násilie a opojenie mocou, ktoré nie je cesta. Nikdy. 
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