
 

 

Kambodža: kultura obchodního jednání 

Jak oslovit obchodní partnery? 

V případě vyšších pozic a u veřejného sektoru je vhodné volit oslovení podle pozice či hodnosti, jinak 

pan/paní a příjmení (adresně: Dear Mr./Ms, neadresně: Dear Sir or Madam). Na prvním místě 

kambodžských jmen se uvádí příjmení, poté křestní jméno. Mnoho vyšších státních úředníků, ale též 

funkcionářů obchodních komor ad. užívá honorární titul Excellency (na vizitkách H.E.) a očekává se, 

že tímto titulem budou oslovováni. Významní podnikatelé zase používají titul Oknha, případně Neak 

Oknha. Běžné jsou i další tituly.  

 

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace kancelář a čas schůzky, restaurace; 

oběd/večeře, vizitky, dárky atd.)? 

Naprostá většina schůzek probíhá v sídle partnera. Je vhodné volit dobu mezi 9:30 až  16:00 s výjimkou 

pauzy na oběd (cca 11:30-13:30). Soukromý sektor bývá flexibilnější včetně kratší pauzy na oběd. 

První kontakt a jednání jsou většinou velmi formální. Na vizitkách by měla být náležitě zvýrazněna 

pozice značící senioritu ve firmě, byť to nemusí striktně odpovídat používané hierarchii uvnitř české 

firmy. Na konci jednání, pokud jde o první schůzku, se očekává výměna dárků. Vhodná je například 

kniha o Česku/Praze, jednodušší upomínkový předmět např. z českého skla apod. Pro obdarování 

nejsou vhodné alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky. Při schůzkách s místními partnery na nižší 

úrovni a většinově zahraničními zástupci je běžná větší neformálnost, jednání může být otevřenější a 

někdy lze rychle přejít do oslovování křestním jménem.  

Pracovní oběd/večeři je vhodné vybírat jako návaznou schůzku, avšak dle dohody může být tento 

formát i prvním kontaktem – obvykle v případě nižší časové flexibility na obou stranách nebo pokud 

má být předmětem jednání méně formální téma. Bývá zvykem, že partnera provází doprovod (asistenti, 

tlumočník ad.), aniž to v předstihu upřesní, je proto vhodné při plánování dohodnout formát jednání. 

 

Načasování jednání 

Při načasování jednání je nutné zohlednit velké množství kambodžských svátků. Přestože jejich počet 

byl v posledním roce redukován, náboženské a kulturních svátky jsou vícedenní a Kambodžané si je 

navíc prodlužují o dovolené. Nejdůležitějšími svátky jsou Khmerský Nový rok (duben) a Pchum Ben 

(září-říjen). V jejich těsné blízkosti není vhodné jednání plánovat. 

 

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí? 

Je třeba počítat s tím, že první schůzka bude hlavně seznamovací. Důležité je navázání důvěry. Vyplatí 

se být věcný, avšak není nutné zacházet ihned do velkých podrobností, pokud si je partner sám 

nevyžádá. Při jednáních je důležitá hierarchie. Mnohé překvapí, že hned na počátku je možné se dostat 

k vysoce postaveným kontaktům (hlavně ve státní správě). Je dobré toho využít, avšak mít i tak 

přiměřená očekávání, jednání to neuspíší.  

 

Jací jsou kambodžští obchodníci?  

V rámci jednání by neměl být prezentován pouze jednotlivý produkt, ale také širší vize obchodního 

působení. To se projevuje hlavně ve veřejném sektoru, kdy se očekává, že partner nabídne a zajistí 
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ideálně komplexní řešení vlastní cestou (investice formou build and operate). Během jednání je nutné 

číst mezi řádky a vnímat reakce protistrany z řeči těla. Důležité je vybudování vztahu, konečné 

navázání obchodního partnerství může být během na delší trať.   

 

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti? 

Kambodžská kultura a jednání se příliš neliší od prvků tradičních kultur východní Asie. Partneři 

v soukromé i veřejné sféře jsou zvyklí na jednání se západními cizinci, nuance a drobná kulturní 

nedorozumění jsou tolerovány. Přesto je očekáván respekt vůči vlastní historii, kultuře i náboženství 

(až na výjimky budhismus).  

 

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka? 

Na jednáních v Phnompenhu to obvykle není nutné, angličtina je zde široce používána. 

V kambodžských provinciích je však časté využívání tlumočníka. Očekává se, že si jej protistrana sama 

zajistí, ale nemusí to být podmínkou. V psané komunikaci je angličtina plně dostačující. 

Jak je to s jazykovou vybaveností? 

Angličtina je běžná v soukromém sektoru a v případě Phnompenhu také ve státní správě s výjimkou 

vojenských a bezpečnostních složek. Ve státní správě není v některých případech neobvyklá 

francouzština či ruština (řada úředníků studovala v SSSR v 80. letech).  

Jak nakládají kambodžští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání? 

Vyžaduje se dochvilnost a ze strany místních partnerů je rovněž dodržována. Na každé jednání je 

vhodné si vyhradit cca 1 hodinu (2 hodiny na oběd/večeři) a je nutné počítat i s časovou rezervou pro 

dopravu na schůzku. 

 

Jak nakládají kambodžští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání? 

Jednání jsou obvykle formální a Kambodžané jsou nejen na jednáních velmi zdvořilí – v případě 

jednání s cizinci někdy až příliš, zvláště pokud cítí, že jsou v nižším postavení. V tom se Kambodžané 

do jisté míry liší od některých jiných asijských národů, které k jednání s cizinci přistupují více jako 

rovný s rovným. Výrazné odhalování emocí – zejména projevy hněvu a nespokojenosti je při kontaktu 

s Kambodžany nepřípustné, zvláště pokud to může u partnera vyvolat ztrátu tváře. Nezájem bývá 

projevován nonverbální komunikací.      

 

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)? 

Mimo hlavní město v kambodžských provinciích je styl jednání obvykle méně formální, v některých 

případech může mít i improvizovanější průběh. V provinciích je nutné počítat s tlumočníkem.   

 

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol? 

Během pracovního oběda/večeře je běžné podávat víno (většinou červené), avšak je dobré to 

konzultovat s partnerem při zahájení jednání. Alkohol formou dárku je spíše nevhodný, hlavně na první 

schůzce.  

 

Existují nějaká komunikační tabu? 

Je důležité se vyvarovat kontroverzních témat jako např. politická/lidskoprávní situace a také 

negativních témat (chudoba, Rudí Khmerové ad.).  



Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)? 

Osobní jednání a časté cesty do Kambodže jsou nezbytné. Komunikovat lze také elektronicky (kromě 

e-mailu jsou běžné messengery – nejvíce Telegram, dále WhatsApp, Facebook Messenger a čínský 

WeChat. LinkedIn není tolik rozšířený. Často se používají freemailové služby (Gmail, Hotmail, Yahoo) 

před oficiálními firemními účty, což není známka neserióznosti. Elektronická komunikace přesto 

nemůže nahradit osobní jednání. 

Jak se obléci na pracovní jednání? 

Při jednání s významnými partnery a ve veřejném sektoru by měl být standardem plně formální oděv. 

Na ostatní schůzky často postačuje styl business casual (u mužů košile s dlouhým rukávem, sako, 

chinos), avšak příliš uvolněný styl je nevhodný (např. džíny, krátké kalhoty, a to i v případě, že se jedná 

o opakovanou neformální schůzku formou večeře).  

 

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)? 

Počet členů týmu a věkové složení nemá velký vliv. Partnerská strana bývá mnohdy zastoupena velmi 

početným týmem, a to zvláště ve státní správě. Jednání však až na výjimky vede pouze šéf týmu. Na 

opačné straně by to mělo být podobné, avšak doplňování prezentace ze strany dalších účastníků je 

možné. Genderové stereotypy nelze vyloučit. Významné pozice v kambodžských firmách nicméně 

zastávají nezřídka také ženy, obvykle vyššího věku.   

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při 

takové návštěvě obvyklé, co čekat? 

Pozvání domů ze strany partnera je velmi neobvyklé. Naopak poměrně běžné je, že Kambodžané zvou 

na svatby, které jsou vždy velkolepou společenskou – nikoliv pouze rodinnou událostí a trvají i několik 

dnů. Odmítnutí pozvání by mělo být zdvořilé, naopak v případě účasti je dobré si vyhradit i několik 

hodin a připravit si též dárek. 

 

Jak pomáhají pro navázání kontaktů v zemi služby ekonomické diplomacie - obchodní mise, 

veletrhy či jiné nástroje? 

Podpora zastupitelského úřadu při zprostředkování kontaktu obvykle pomáhá a navozuje dojem větší 

důvěryhodnosti, a to především na jednáních ve veřejném sektoru. U soukromého sektoru, zvláště 

menších nebo mezinárodních firem nemusí být představení ze strany zastupitelského úřadu 

a přítomnost diplomata na schůzce nezbytností – partneři to často neočekávají. Nástroje ekonomické 

diplomacie (nejčastěji projekty na podporu ekonomické diplomacie – specializované semináře, účast 

na veletrzích) pomáhají nalézt prvotní kontakty, které je však nutné po těchto akcích nadále rozvíjet. 

V případě menších projektů mohou pomoci také nástroje zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do Kambodže chystají? 

Navazování osobních kontaktů se vyplatí nepodceňovat. Mnohočetná letecká spojení mezi 

Phnompenhem a všemi  regionálními metropolemi ASEAN to usnadňují. Právě proto může být zdejší 

trh vhodnou kombinací ke stávajícímu portfoliu nebo zamýšlenému působení v jihovýchodní Asii. Je 

současně nezbytné se oprostit od tradičních stereotypů a mýtů, které máme s Kambodžou v Česku 

spojeny (např. česky hovořící král, jehož postavení nám zde bude automaticky otevírat dveře).  


