
 

 

Filipíny: kultura obchodního jednání 

 

Nenechme se zaskočit mnohonárodností 

Filipíny jsou jedním z největších světových souostroví. Nachází se v jihovýchodní Asii v západním 

Tichém oceánu. Jeho ostrovy jsou rozděleny do tří hlavních geografických oblastí - Luzon, Visayas 

a Mindanao. Filipíny jsou díky své souostrovní povaze kulturně rozmanitou zemí. Země je jediným 

asijským státem s dominantním křesťanstvím (katolická církev, značný zájem o Pražské Jezulátko). 

Jací jsou Filipínci v osobním styku? 

Filipínci jsou přátelští i k cizincům, usměvaví, pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy 

překvapit pomalost jednání nebo reakce (např. v obchodě), která však odráží spíše pomalejší 

životní rytmus. Filipíny jsou nejstarší demokracií v regionu jihovýchodní Asie s nadějně se 

rozvíjející ekonomikou s prozápadní kulturou. Asijské kořeny jsou velmi patrné mj. v neochotě ke 

konfrontačnímu jednání, v diplomatickém jednání, kódovaném, nepřímém vyjadřování a 

především k neochotě ke slůvku „ne“. Značně diplomatické vyjadřování pak může činit celkovou 

komunikaci pro Evropana poměrně obtížnou.  

Pokud se jedná o první setkání, tak je obvyklé nabídnout nejprve Vaši vizitku. Uvědomte si však, 

že Vám protistrana nemusí nabídnout svou vizitku, pokud vaše hodnost není srovnatelná nebo vyšší 

nežli filipínský příjemce. Stejně jako u jiných asijských kultur jsou vizitky předkládány oběma 

rukama lícem nahoru. Po obdržení vizitky věnujte chvíli jejímu prostudování a až poté ji vložte do 

kapsy. Na schůzce vždy nejprve pozdravte nejstarší nebo nejvýše postavenou osobu.  

Jak jednání nejlépe začít a jaké zvolit oslovení? 

Přestože prakticky všichni vzdělaní Filipínci mluví anglicky, nebylo by dobré očekávat, že 

komunikace bude probíhat v evropském stylu. Je třeba si uvědomit, že způsob chování Filipínců je 

nepřímý, ostatně podobně jako jinde v Asii. Mnoho lidí proto říká „ano“ i v situaci, kdy myslí „ne“. 

Velmi časté používání sousloví „yes sir“ (i vůči dámám) i v odpovědi na nejednoznačnou otázku 

pak může nenavyklého evropského businessmana i rozčílit. 

 

Každý souhlas musí být nahlížen velmi opatrně a v případě jednání by měl být doprovázen dalšími 

návrhy nebo pokyny k jednání. Firemní „handshake“ je ve filipínské obchodní komunitě 

standardním protokolem a jednotlivci jsou oslovováni svými tituly a příjmeními až do doby, kdy 

dojde k bližšímu seznámení.  

 

Nejméně dvakrát je vítán dar mezi obchodními partnery: počáteční setkání a uzavření obchodní 

dohody. Dar nemusí být nutně drahý, ale měl by být kvalitní. Ideálním dárkem může být něco, co 

nese logo vaší společnosti a zároveň vyjadřuje obchodní záměr a přátelské gesto. Prezentace daru 
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je velmi důležitá a proto zabalte dar do pěkného obalu. V neposlední řadě neočekávejte, že 

příjemce otevře dar ve Vaší přítomnosti. 

Jak jednání načasovat? 

Není neobvyklé si dohodnout schůzku i měsíc předem. Jako profesionální zdvořilost vždy potvrďte 

datum telefonicky několik dní předem a poskytněte předem kopie veškerých materiálů, které jsou 

nezbytné k objasnění cílů schůzky. Doprava ve velkých filipínských městech patří k nejhorším na 

světě a vždy si musíte vyhradit dostatek času, abyste se dostali do cíle. Z tohoto důvodu není 

rozumné plánovat několik schůzek denně, ale spíše počet omezit a nechat si dostatečnou časovou 

rezervu k přesunu. 

 

Vedle pravidelných svátků existují i pohyblivé náboženské svátky, mezi něž na Filipínách patří 

vedle křesťanských i muslimské svátky, s ohledem na 5% menšinu filipínských muslimů. Jejich 

termín závisí na islámském lunárním kalendáři. Další volné dny jsou vyhlašovány např. den voleb 

apod. Často jsou tyto dny volna vyhlašovány tak, aby spojily pravidelný svátek s víkendem. 

Jednotlivé části Filipín vč. Manily, dále slaví své místní svátky (fiesta) – většinou se jedná o svátky 

patronů. Tyto dny pak jsou místními dny pracovního volna. 

Čeho se při jednání vyvarovat 

Velmi zdvořilé vyjadřování je na Filipínách pravidlem. Přímé příkazy bez zdvořilých obratů 

(please, can you atp.) nejsou zvykem. Kromě přitakávání „yes“ může zahraničního návštěvníka 

zmást i stálý úsměv na tvářích Filipínců, který ne vždy značí souhlas nebo potěšení, ale často 

zakrývá naopak nesouhlas nebo nejistotu. Úcta ke starším je silně zabudována do místní mentality 

a na vesnicích i v současnosti běžně potkáte děti, které si při potkání na ulici přiloží ruku staršího 

člověka (občas i cizince) k čelu ve formě jistého „požehnání“. Děti jsou pro místní rodiny 

požehnáním a ženy mají v této společnosti silnější postavení než v některých okolních zemích. 

Filipíny byly první zemí v Asii, kde ženy mohly volit. 

Je vhodné vzít si na důležitá jednání právníka? 

V případě pokročilého jednání a přítomnosti právního zástupce druhé strany je jistě vhodné 

postupovat stejně. Při soudním přelíčení se dává přednost filipínskému právu. Opakovaná odvolání 

proti rozsudku mohou vést k tomu, že se spor ocitne až před Nejvyšším soudem. Jeho rozhodnutí 

je konečné. Není neobvyklé, že během soudního projednávání sporu dochází k častému lobování 

ve sdělovacích prostředcích. Rovněž se mohou vyskytnout netradiční i násilné způsoby řešení 

sporů. Zkušenosti některých zahraničních firem naznačují, že i nestranný místní soud je ovlivňován 

místním prostředím anacionalismem. Např. před několika lety soud neuznal žalobu firmy 

McDonald pro porušení registrované známky jejich výrobku Big Mac filipínskou firmou Big Mak, 

prodávající také hamburgery. 

Jak nejlépe komunikovat? 

Koncept chování „pakisama“  (sounáležitosti, přátelství, sdílení) je velmi silnou součástí filipínské 

mentality, která se nechová individualisticky. Mnoho Evropanů ocení snahu Filipínců být vždy 

nápomocný v rámci skupiny. Z tohoto důvodu je také potřeba být si neustále vědom otázky cti, 



resp. konceptu „ztráty tváře“, ve kterém navíc urážka jednoho může být pociťována jako urážka 

všech. 

Co je to networking a  jak jej využívat? 

Nalezení vhodného distribučního a prodejního kanálu je předpokladem pro úspěšné umístění zboží 

na filipínském trhu. V podmínkách tohoto trhu se jeví jako nutnost realizovat prodej či se účastnit 

tendrů za pomoci filipínských partnerů - dovozců nebo výhradních distributorů s vhodnou formou 

jejich zainteresovanosti a s vhodnou formou účasti dodavatele. Vzhledem k administrativním 

obstrukcím a komplikovaným právním vztahům je nejen vhodné ale ze zákona často nutné 

aplikovat formu společného podniku ale až po dobré a dlouhodobé spolupráci s distributorem 

/zástupcem a obsazení určité části trhu. Výhodou využívání distributora nebo zástupce je jeho 

znalost trhu a především mentalita místního zákazníka. Využití „specialistů“ se znalostí 

problematiky celního odbavování případně jiných aktů při jednání s místními úřady tento proces 

urychluje a zlevňuje. Vhodná volba výše provize, rozsahu sortimentu a vymezení teritoria 

působnosti jsou rozhodujícím kritériem pro další spolupráci s místními zástupci. Ti většinou 

požadují od počátku exkluzivitu zastoupení výrobce, aby mohli krýt vysoké náklady, které musí 

vynaložit pro uvedení výrobku na trh. Exkluzivitu je vhodné poskytnout až po získání určitých 

zkušeností s vybraným zástupcem a je vhodné ji vázat na minimální roční obrat. 

Jak je to během jednání s občerstvením? 

Na obchodních schůzkách se často podává lehké občerstvení. Základem je nikdy neurazit svého 

hostitele odmítnutím, i když jste právě měli velkou snídani nebo oběd, než jste dorazili. 

V restauracích, anebo soukromých rezidencích, vždy vyčkejte instrukcí svého hostitele a počkejte, 

až budete poučeni, kde sedět, a  pokud jde o bufet, tak vyčkejte na pokyn k odebrání pokrmů. 

Zatímco mnoho asijských kultur věří, že nechat malou část jídla na talíři na konci jídla, je ukázkou 

úcty, Filipíncům opravdu nevadí, pokud projevíte své uznání zkonzumováním celého pokrmu až 

do posledního sousta. Vždy následuje písemné poděkování za pozvání. 

Co si obléci do restaurace? 

Kromě běžného obleku, muži na Filipínách používají tradiční dlouhé košile zvané „barong“, 

zdobené na přední straně prýmky a obvykle s perleťovými knoflíky. Tato košile se nosí vytažena 

z kalhot a má stejnou hodnotu jako sako, které v místních klimatických podmínkách může být na 

obtíž. Kvalitnější a dražší barongy bývají vyrobené z ananasového vlákna. Jedná se o obdobu 

podobných košil ze španělských kolonií jinde ve světě (např. Kuba). 

Existují regionální rozdíly? 

Filipínské ostrovy jsou rozděleny do tří hlavních geografických oblastí - Luzon, Visayas a 

Mindanao. Filipíny jsou díky své souostrovní povaze kulturně rozmanitou zemí, kde je většina 

podnikatelských aktivit soustředěna  na ostrově Luzon  (tvoří 73 % HDP) a největších měst jako 

Manila, Davao nebo Cebu City. Úlevy jsou poskytovány také v případě investic do zvláštních 

exportních a ekonomických zón, kde platí všeobecně 5% daň z hrubého příjmu, pokud jsou ve 



výrobě používány domácí suroviny. Firmy umístěné v bezcelních zónách jako Subic Bay Freeport, 

Clark Special Economic Zone a Port Point Special Economic and Freeport Zone 

 

 

 

 


