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Správa o preverení čínskej spoločnosti 

a dostupnosti dopytovaného tovaru 

 

Zadávateľ:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
Adresa:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
Kontakt:  XXXXXXXXXXXXXXXX  
Termín dodania: XXXXXX 
Cena: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 

Údaje dodané zadávateľom: 

Názov firmy 
XXXXXXXXXXXXXX 

Webstránka na 
produkt firmy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktné údaje: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Adresa:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dokumenty neboli poskytnuté žiadne dokumenty  

mailto:j.kriz@justgolanguages.com
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BUSINESS LICENCIA 

Firma existuje/neexistuje Firma reálne existuje 

Obchodné meno (anglicky) XXXXXXXXXXXXXX 

Obchodné meno (čínsky) XXXXXXXXXXXX 

Evidenčné číslo 
XXXXXXXXXXXX 

Registračná adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Právna forma Limited Liability Company 

Zákonný zástupca XXX 

Dátum a miesto vydania 08.09.2015 

Platnosť od/do Od 2015 do neurčená  

Základné imanie 100000RMB 

Predmet činnosti Výroba hračiek pre deti 

Názov registračného úradu 深圳市申报报告并公司 

Posledná ročná kontrola neznáma 

Poznámky: 

Zadávateľom neboli poskytnuté žiadne dokumenty. Všetky dokumenty sme si vyhľadali 

v čínskom jazyku z viacerých zdrojov. Čínsky dodávateľ, ktorého sme overovali 

spolupracoval (aj keď s miernym oneskorením) a získali sme od neho väčšinu 

vyžiadaných dokumentov. Dokumenty a informácie poskytnuté čínskym dodávateľom 

korešpondovali s tými, ktoré sme si vyhľadali z externých zdrojov. Adresa v obchodnej 

licencii nekorešponduje s adresou uvádzanou dodávateľom. Dodávateľ bol s týmto faktom 

konfrontovaný a argumentoval tým, že má viacero prevádzok, pričom sídlo firmy je iba 

administratívne a prevádzka a výroba sú lokalizované v tom istom meste ale na iných 

adresách. Toto vysvetlenie považujeme za presvedčivé nakoľko ide o bežnú prax aj v našich 

končinách. Dodávateľ sa pri prezentovaní informácií nesnaží zavádzať.  
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Za potenciálny risk možno považovať skutočnosť, že ide o relatívne mladú spoločnosť. 

Bola totiž založená pred menej ako štyrmi rokmi. 

  

 

ZAHRANIČNO-OBCHODNÁ LICENCIA 

Firma má / nemá licenciu nezistené - dodávateľ licenciu neposkytol 

Číslo Z-O licencie - 

Číslo registračného formulára - 

Obchodné meno (v angličtine) - 

Obchodné meno (v čínštine) - 

Kód organizácie - 

Sídlo firmy a prevádzky - 

 

 

 

Telefón - 

Fax - 

E-mail - 

Dátum založenia firmy - 

Číslo biznis licencie - 

Zákonný zástupca - 

Registrovaný kapitál - 

Dátum a miesto vydania - 
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  Poznámky:  

Zahraničnoobchodnú licenciu firmy sa nám nepodarilo získať. Dodávateľ argumentoval tým, 

že zahraničnoobchodná licencia je už súčasťou obchodnej licencie. Overovali sme tento fakt, 

nakoľko sa nám počas viac ako 14 ročnej praxe nestalo, že by bola zahraničnoobchodná licencia 

riešená takýmto spôsobom. Je síce pravda, že mesto, v ktorej spoločnosť sídli patrí medzi 

najprogresívnejšie v Číne čo sa týka znižovania byrokracie spojenej s podnikaním a od roku 

2015 vydáva mesto integrované obchodné licencie, tieto licencie ale zahŕňajú daňovú 

registráciu a registráciu pre účely sociálneho zabezpečenia a poistenia. Nezahŕňajú ale 

zahraničnoobchodnú licenciu. Tvrdenie dodávateľa tak môžeme posúdiť ako nepravdivé. 

Rizikom v tomto prípade je predovšetkým skutočnosť, že dodávateľ neposkytol 

zahraničnoobchodnú licenciu. Overovali sme skutočnosti z externých zdrojov a firma 

exportuje vo veľkom. Pri takých objemoch, aké do zahraničia exportuje je nemožné, že by to 

robila ilegálne.  

Ukázalo sa, že firma využíva na export sprostredkovateľa. Možno preto očakávať vyššie ceny 

tovaru, aké by bol schopný poskytnúť výrobca exportujúci priamo. Skutočnosť, že spoločnosť 

bola založená relatívne neskoro, môže znamenať jej relatívnu neskúsenosť ohľadom 

realizácie zahraničného obchodu, čo vysvetľuje zapojenie sprostredkovateľa do procesu.  

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Preverenie dodaných kontaktných údajov s údajmi na licenciách 

Údaje súhlasia Pokus o prvý kontakt zostal bez odozvy.  

Ukázalo sa, že problémom bola najskôr dovolenka dodávateľa 

spojená s oslavami najvýznamnejšieho čínskeho sviatku, 

Čínskeho nového roka, a následné preťaženie emailu, ktoré 

nastalo počas dovolenky na strane dodávateľa. Po kontakte 

dodávateľa priamo cez chat platformu WeChat, bol tento 

problém ihneď vyriešený a komunikácia z ich strany bola 

ústretová.  
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Porovnanie dodaných kontaktných údajov s reálnou komunikáciou 

Adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Telefón XXXXXXXXXXXXXXX 

 Mobil XXXXXXXXXXXXXXX 

Fax - 

Email XXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktná osoba XXXXXXXXXX 

  Poznámky:  
 
Pri dodaných kontaktných údajoch nás zaujal nesúlad medzi registrovanou adresou firmy 
uvedenou v obchodnej licencii a adresou, ktorú uvádzal dodávateľ priamo v svojich 
kontaktných údajoch. Nesúlad bol adresovaný v predošlej časti výslednej správy 
a nepovažujeme ho za problém. Na komunikáciu s dodávateľom sa nám najviac osvedčilo 
používať platformu WeChat. 
 

 

WEBOVÁ STRÁNKA 

Názov domény XXXXXXXXX 

Číslo štátneho certifikátu 

ČĽR 
Firma nemá vlastnú domému mimo portálu Alibaba 

IP adresa IP adresa Alibaby 

Registrátor - 

Dátum registrácie 2016 

Platnosť registrácie neobmedzená 

Meno žiadateľa 

a organizácia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.hjxtoy.com/
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Email žiadateľa neznámy 

Status domény OK 

Návrhy: 

Rizikom v tomto prípade je, že firma nemá žiadnu inú stránku okrem stránky na portáli 

Alibaba. Je to však pravdepodobne spôsobené tým, že je firma relatívne nová a Alibaba 

je na jej predajnú kapacitu postačujúcim predajných kanálom. Rizikom je, že firma má 

na portáli iba 2 hodnotenia, čo je veľmi málo na posúdenie kvality produkcie a jej 

schopnosti splniť obchodné podmienky.  

 

SPRÁVA O PODVODNOM SPRÁVANÍ 

Nebolo odhalené žiadne nečestné správanie zo strany dodávateľa, ktoré by svedčilo o 

tom, že ide o podvodnú firmu. Za rizikový faktor považujeme predovšetkým 

neposkytnutie zahraničnoobchodnej licencie zo strany dodávateľa.  
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CELKOVÉ HODNOTENIE FIRMY A ODPORÚČANIA 

XXXXXXXXXXX je existujúcou firmou. Ich zástupca s nami komunikoval ale neposkytol 

nám načas všetky žiadané informácie.  

Firma je zaregistrovaná na B2B platforme Alibaba a nemá žiadne negatívne referencie od 

nespokojných zákazníkov. Jej hlavné exportné trhy sú Európa a USA. Firme ale chýbajú 

referencie a hodnotenia, čiže je veľmi náročné posúdiť kvalitu a jej schopnosť splniť 

obchodné podmienky.  

Firma nemá okrem stránky na B2B portáli Alibaba žiadnu inú webovú adresu. Je to 

čiastočne pochopiteľné vzhľadom na fakt, že firma má za sebou iba niečo cez 4 roky 

obchodnej histórie.    

Naše stanovisko a odporúčania:  

Firmu považujeme za rizikového partnera. Z konania jej zástupcov, registračných 

dokumentov a internetovej prezencie je zrejmé, že ide o firmu, ktorá sa prioritne nesnaží 

oklamať zákazníkov. 

Za riziko považujeme relatívnu krátku históriu existencie spoločnosti a ešte kratšieho 

času počas, ktorého firma aktívne exportuje do zahraničia. Všetko nasvedčuje tomu, že 

firma má certifikovaný iba malý počet druhov vyrábaného tovaru. Rizikom je to preto, 

že môže mať problém načas doložiť všetky potrebné dokumenty pri potenciálnom 

certifikovaní Vašich produktov, čo môže celý proces certifikácie zdržať o niekoľko 

týždňov až mesiacov.   

Firma je výrobcom tovaru.  

Odporúčame zvážiť, či budete chcieť spolupracovať s týmto dodávateľom. Ak áno, tak 

Vám pri prvej objednávke určite odporúčame vzhľadom na to, že firma nemá veľa 

skúseností s vývozom, kontrolu kvality tovaru. Tiež odporúčame nechať komunikáciu 

s dodávateľom na našu firmu, nakoľko sa neosvedčili tradičné formy komunikácie.  

V prípade, že sa rozhodnete, že riziko spolupráce je pre Vás neprijateľné, Vám radi 

pomôžeme  s výberom nového dodávateľa.  
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Obchodná licencia 
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Lokalizácia spoločnosti  


