
 

 

Indonésie: kultura obchodního jednání 

 

Jednota v různorodosti  

Různorodost má Indonésie zakotvenu ve své podstatě souostrovního státu složeného z více než 

sedmnácti tisíc ostrovů ležících ve třech časových pásmech a obydlených čtvrt miliardou obyvatel 

různých etnik a náboženství. Zdánlivě nesourodý a pestrobarevný konglomerát však pevně spojuje 

sounáležitost s indonéskou státností, kterou nejlépe vyjadřuje krédo země „Bhinneka Tunggal Ika“ 

překládané do angličtiny jako „Unity in Diversity“, a v češtině znamenající „jednota 

v různorodosti“. Z pohledu businessu je centrálním místem ostrov Jáva (140 mil. obyvatel na 130 

km2), na kterém se koncentruje velké část ekonomických aktivit a kde leží i metropole Jakarta, 

která je centrem obchodu a financí. 

Jací jsou Indonésané v osobním styku? 

Přestože se na první pohled zdají být usměvaví, bezprostřední a úslužní, jsou Indonésané v rámci 

společenských a pracovních interakcí v určitém směru formalističtí a kladou velký důraz  na 

hierarchie a úctu ke společenskému postavení. To neznamená, že by osobní, respektive obchodní 

styk s nimi  probíhal bez úsměvů, nebo přátelských (a později) kontaktních projevů. Je však nutné, 

aby bylo jasné, že úcta a hierarchie jsou chápány a partner byl bezpečně konformní, že je mu dávána 

pozornost a vážnost, kterou zaslouží. A pokud je úcty i o trochu více, není to na škodu, zatímco 

naopak tomu být nikdy nesmí. Později po bližším seznámení a navázání důvěry, pak často poměrně 

plynně přechází k důvěrnějším, přátelským a neformálním projevům a způsobům.  

Jak jednání nejlépe začít a jaké zvolit oslovení? 

I když z našeho pohledu Indonésané používají „jakoby“ křestní jména a i zahraniční partnery tak 

proto často oslovují křestním jménem, nejde v žádném případě o tykání a oslovení by tak vždy 

mělo být spojeno s titulem pan nebo paní, případně anglicky Mr. (nebo uctivěji Sir) a Ms. 

Eventuálně je možné se blýsknout místním „Pak“ (vyslovuje se s neznělým „k“ jako Pa[k]) 

respektive „Ibu“ v případě dámy. 

Rozhovor by měl začít osobním seznámením, vyjasněním/akceptováním rolí na vlastní, ale 

především na partnerské, indonéské  straně, kde je vždy nějaká hierarchie přítomna. Většinou je 

seniorita zjevná z věku, případně pak ze zřejmých projevů úcty, která je projevována nejdůležitější 

osobě. Je dobré si udělat předem představu, o tom, kdo je kdo, nicméně většinou je možné to i 

vypozorovat z chování partnerů. Je dobré začít rozhovor neobchodním, osobním  tématem, např. 

sdělit své (pochopitelně pozitivní) dojmy nebo zkušenosti s Indonésií, říci něco o sobě, popřípadě 

se na obdobné zeptat partnera rozhovoru. Důležité je dát najevo, že existuje skutečný zájem o osobu 

partnera a ne jen o vlastní byznys a související finanční, logistické a technické otázky.  
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Jak jednání načasovat? 

Indonésie je převážně muslimská země. Při plánování cesty do země za účelem jednání, nebo 

pozvání partnerů je třeba mít na paměti, že v průběhu postního měsíce Ramadánu (proměnlivé 

datum; letos 24. 4.-24. 5. ) je pravděpodobné, že aktivity a dostupnost partnerů budou omezeny a 

pokud možno, je lepší se tomuto období vyhnout. Obchodní jednání v Indonésii nemá striktně 

vymezené časy a může k němu dojít více méně v kteroukoli denní (i noční) dobu. Problémem ale 

jsou z našeho pohledu časté změny a rušení dojednaných schůzek, respektive absence nebo  

zpožděni přislíbených rozhodujících osob. To je dáno z části i složitou dopravní situací, která 

přirozeně způsobuje i několikahodinová zpoždění, respektive nutnost zrušit již domluvenou 

schůzku s poukazem na „dopravní zácpu“. Snadná a zdánlivě objektivní výmluva je ale také snadno 

zneužitelná ke změně plánů a prioritizaci jiného programu a bývá tak relativně často využívána. 

V neposlední řadě měnění programu a času schůzek slouží pro zdůraznění významu a ceny času 

partnera, který např. „musel náhle někam odletět“…nejlépe na schůzku s někým velmi 

významným. Zároveň jde v jistém směru také o testování zájmu a výdrže zahraničního partnera, 

často i v situaci, kdy ten již má naplánován zpáteční let domů a musí měnit plány, pokud se má 

jednání uskutečnit v novém termínu. V případě skutečně důležitého jednání pak stojí za zvážení, 

zda na změny svého programu přistoupit, či nikoli, každopádně je ale třeba reagovat bez emocí a 

hrát hru, že důvody zpoždění nebo změny jsou zjevně chápány jako pravdivé a pochopitelné. 

Čeho se při jednání vyvarovat 

Indonésané se rádi smějí a mají smysl pro humor. Nicméně český humor je poměrně specifický a 

není vždy (nejen) v Indonésii chápán, respektive může být i zavádějící a v krajním případě může 

partnera minimálně uvést do nejistoty, anebo dokonce urazit. Sarkasmus, černý humor a obdobné 

kategorie je proto vhodnější minimálně ponechat na později, kdy již partner nabyde určitou důvěru 

a nebude vztahovat tyto projevy humoru na svou osobu.  

Indonésané jsou hrdí na svou zemi, kulturu a stejně tak navenek ctí a respektují své představitele a 

různorodost náboženství, a to i v případě, že vnitřně nejsou třeba zcela ztotožněni s některými 

politiky a preferují své konkrétní náboženství. Daná témata by tak měla být pro cizince, především 

v úvodních konverzacích, spíš upozaděna a určitě pak tabu ve smyslu kritiky a vynášení nějakých 

kategorických stanovisek. Potenciálně senzitivním tématem může být i koloniální minulost země. 

To samozřejmě neznamená, že by neměl cizinec projevit zájem (osvědčit znalost a přehled) o 

politiku a historii země nebo znalost tématu související s náboženstvím.  

Již bylo zmíněno, že je třeba odhadnout, kdo je na straně partnera nejdůležitější. Nemusí to být 

nutně ten, kdo hovoří – seniorní osoba může dávat najevo svou důležitost tím, že neřeší detaily 

obchodu, anebo (což nezřídka bývá) nemusí být příliš znalá angličtiny. I v této situaci je nutné sice 

konverzovat s osobou, která se třeba stane hlavním koordinátorem pozdějšího praktického 

byznysu, ale nepřehlížet hlavní osobu, mluvit směrem k ní, zdravit a loučit se sní jako s první, 

eventuálně jí předat dar.  Dárky rozhodně Indonésany neurazí. V případě alkoholu je ale třeba mít 

jistotu, že partner dar ocení a nebude dar brát jako urážku nebo určité zpochybnění své (muslimské) 

víry. Mnozí Indonésané (nejen nemuslimové) se rádi alkoholu napijí a vhodnost takového daru 

není vůbec vyloučena, nicméně pokud existuje jakákoli pochybnost, je lepší se alkoholu vyhnout, 

případně jej ponechat na pozdější příležitost.  



Je vhodné vzít si na důležitá jednání právníka? 

Účast právního zástupce firmy na obchodním jednání nebývá zvykem a právní aspekty smluv jsou 

většinou řešeny distančně. To platí především u úvodních jednání, kdy jde hlavně o navázání 

důvěry a partnerství a přítomnost právníka by působila jako určitý výraz předběžné nedůvěry, 

snaha partnera právnicky přechytračit anebo příprava na potenciální budoucí spor. V rámci 

pracovního jednání nebo v rámci finalizace kontraktu, případně na schůzce s přítomností více osob, 

by přítomnost právníka vadit neměla.   

Jak nejlépe komunikovat 

Komunikace s Indonésany je kapitolou sama pro sebe. Většinu zásadních záležitostí, zejména 

v rámci navazování spolupráce je skutečně potřeba domluvit osobně a distanční komunikace 

většinou nepovede efektivně k cíli. Často jsou však na schůzky delegováni zástupci bez 

rozhodovacích kompetencí. Uskuteční se tak třeba sice zajímavý a zdánlivě slibný rozhovor, který 

ale nemá žádný další faktický vývoj, respektive jen možná otevírá cestu k další schůzce na vyšší 

úrovni. Nicméně i pokud se již dostanete do osobní komunikace s adekvátně postavenou osobou, 

dochází často k odlišné interpretaci jeho výsledků. Zatímco zahraniční partner často odchází 

s pocitem dosažené konkrétní dohody a příslibu návazných kroků, místní jej může chápat jen jako 

počáteční seznamovací konverzaci.  

Co se týká distanční komunikace, Indonésané nemají příliš v oblibě e-mail. Často se tak stává, že 

na email přichází odpověď pozdě, nebo vůbec. Naopak mají v oblibě komunikaci skrze aplikace 

na svých smart telefonech. Bez WhatsUp v Indonésii nelze fungovat. Navázání slibná komunikace 

a získání přístupu k partnerovi tak není předání vizitky (tu mnozí ani nemají, nebo nedávají), ale 

získání jeho WA kontaktu. 

Co je to networking a  jak jej využívat? 

Základem networkingu v Indonésii je získání správného kontaktu, který uvede cizince do místního 

prostředí a představí jej dalším osobám ze svého kruhu. Problémem je, že většina osob, na které 

v rámci prvních aktivit narazíte, se bude vychloubat, koho všeho zná. To nemusí být nepravda (v 

Indonésii se zná skutečně každý s každým). Otázkou ale je, zda má osoba skutečný přístup ke 

klíčovým kontaktům a poskytne dobrou a věrohodnou referenci. Indonésané mají v oblibě golf a 

uvedené prostředí obecně představuje velmi dobrou platformu pro networkingové aktivity.  

Jak je to během jednání s občerstvením? 

Jídlo hraje pro Indonésany ústřední úlohu. Není tak nic neobvyklého, že během jednání padne dotaz 

na zájem o občerstvení, případně toto je rovnou doneseno (například při návštěvě kanceláře 

partnera). Vztah Indonésanů k jídlu vystihuje úsloví „makan dulu“ (nejdříve jídlo/nejdůležitější je 

jídlo). Pokud je zmíníte při uvedené situaci, kdy partner vyzve k jídlu, bezpochyby odpoví 

souhlasných tónem a úsměvem a Vy získáte zasloužené body. Ze stejného důvodu není dobré 

nechat Indonésany hladovět (minimálně je zdvořilé nabídnout), pokud je úloha hostitele spíše na 

Vaší straně. V pozdější fázi budování partnerství jsou společné obědy nebo večeře nezbytnou 

součástí. Pravidlem je, že zvoucí osoba pořádá takovou akci ve své režii. Indonésané se rádi 

pochlubí dobrou a někdy (nikoli však nezbytně) i drahou restaurací a pochlubí se specialitami 



indonéské kuchyně. V případě opačné návštěvy je potřeba počítat s recipročním očekáváním. 

V případě muslimů je nutné pamatovat na možné halal restrikce v jídelníčku (vepřové, alkohol). 

Co si obléci do restaurace  

Minimem a zcela nezbytné jsou dlouhé kalhoty a pevné kožené boty. Košile může být při méně 

formálních příležitostech i s krátkým rukávem (v Indonésii je po celý rok teplo a vlhko). Při 

významnějších schůzkách je dobré doplnit i sako eventuálně kravatu, ale do restaurace není 

nezbytné. I s ohledem na klimatické podmínky se v Indonésii jako tradiční společenský oděv 

etabloval tzv. batik – batikovaná pestrobarevná košile. Batik je považován za společensky 

plnohodnotně adekvátní a odpovídající obleku a jeho nošení je navíc s ohledem na klima poměrně 

pohodlné. I cizinec může batik použít a navíc tím prezentovat uznání místní kultury. Nicméně i 

batik se musí umět nosit a existuje celá škála módních a cenových nuancí. Místní dobře pozná, zda 

jde o laciný výrobek (který nosí jeho řidič) anebo zda jde třeba o kus za několik tisíc Kč.    

Existují v Indonésii regionální rozdíly? 

O různorodosti Indonésie platí, co bylo popsáno v úvodu. S ohledem na geografické, etnické a 

náboženské parametry by bylo možné, respektive nutné tuto kapitolu rozpracovat na mnohem 

obsáhlejším formátu. Pro účely tohoto textu je ale nejdůležitější vzít tuto diverzitu na vědomí jako 

skutečnost a v praxi s ní vždy pracovat.     

 

 

 


