
Čína – známa neznáma

Beseda o Číne a jej potenciáli: o krajine so špičkovými technológiami



Čína – pozadie rastu

Martin Glockner – Slovak Innovators Community China



Kultúrne pozadie súčasnosti

 Urbanizácia

 Prelievanie know-how

 Priemysel: Západ vyrába za čínske peniaze → Čínska výroba →

Číňania skupujú výrobu na západe → Čína vyvíja → Ďalej?

 IT a sociálne siete - podpora “Národných IT šampiónov”

 Uzatvorené odvetvia (bankovníctvo, automotive)



Bratislava - Košice Beijing - Shanghai

440 km 1300 km

4:50 4:30

23 EUR 50 EUR

Meškanie 10 minút 0 minút

Občerstvenie len v hotovosti Mobil payment/cash

Slabé pokrytie signálom Rýchle LTE / wifi

Relatívné ticho Hluk / hudba / filmy



Prostredie teraz

 1.4 miliardy obyvateľov

 Sieť rýchlovlakov (300-350 kmh)

 Mobilné siete 5G

 Rozšírený mobilný platobný system

 Lacný system prepravy tovaru / donášky v rámci miest

 Kreditný sociálny system (Zhima Credit)

 Správa dát – datové centra musia byť na území Číny

 Vlastné sociálne siete a služby (Baidu, Weibo, WeChat, Douyin, Taobao) ktoré expandujú







Ekonomické ukazovatele



Zahraničné spoločnosi ktoré (nie)sú v Číne
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Income Tax

•Corporate Income Tax 25%

•Witholding Income tax 10% 
(interest, rental, royalty and other 
passive income)

• Individual Income Tax 3%-45% 
(progressively)

Turnover Tax

•VAT 17% on goods

•Business Tax 3%-20% on services

•Consumption tax (14 categories)

Other Taxes



IPR



Preskakovanie vývojových štádii - platby
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Sociálny kredit

• Prispievaš na charitu

• Staráš sa o starších

• Pozitívny vplyv na štvrť

• Daruješ krv

• Chváliš lokálnu vládu

• Pomáhaš chudobným

• Splácaš na čas účty

• Dopravné priestupky

• Nelegálne protest

• Podvádzanie pri hrách

• Ohováranie

• Neplatenie účtov na čas

• Zlé správanie mimo Číny

• Nestaranie sa o rodičov

AKCIE DÔSLEDKY

• Prednostné miesta v školách

• Ľahší prístup k pôžičkám

• Služby bez záloh (nabíjačky, bicykle)

• Lacnejšia verejná doprava

• Kratšie čakanie v nemocnici

• Rýchlejšie povýšenie

• Nižšie dane, lacnejšie verejné bývanie

• Zamietnutie licencií, povolení, 

omedzenie verejných služieb

• Stop leteckej prepravy a rýchlovlakov

• Zníženie možností získania úverov

• Omedzenie vstupu na dobré školy

• Zákaz práce vo verejnej správe

• Verejné hanobenie (napr. volací tón)

+

-



Spoločnosť

• Bezpečnosť

• Kontrola

• Cudzie Jazyky



Možnosti spolupráce

s Čínskymi subjektami



Podporované odvetvia

 Mobile games and apps

 AI / Machine learning

 Autonomous Vehicles

 AR/VR

 IoT

 Robotics

 3D printing

 Blockchain

 Genomics , Pharmaceuticals

 Education

 Smart Cities & Sustainable Urbanization
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Slovak Innovators Community in China

https://www.linkedin.com/company/slovak-innovators-community-in-china

• Výmena skúsenosti s podnikaním v Číne, vedomosti, 

• Sprostredkovanie kontaktov na miestnu startup 

komunitu, rôzne akcelerátory a inkubátory

• Zdieľanie informácií, vzájomná pomoc a inšpirácia



Martin.glockner@gmail.com

+421903778502

+8615210721812

WeChat:

Kontakt:

Martin Glockner

https://www.linkedin.com/company/slovak-innovators-community-in-china

Slovak Innovators Community in China

mailto:Martin.glockner@gmail.com

