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Regionální kontext – Vietnam
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Globální pohled
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Regionální pohled

(duben 2020)



Proč Vietnam ?
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• rychlý ekonomický růst
• otevřenost ekonomiky 
• geografická poloha (blízkost Číny)
• politická a ekonomická stabilita

• korupce
• složité administrativní procesy
• omezená infrastruktura
• neefektivní státní podniky

• výroba ve Vietnamu 
• energetika, infrastruktura
• obranný průmysl, ICT 

• pokles poptávky na hlavních exportních trzích
• nízká produktivita
• klimatické změny

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč Vietnam? (swot analýza) 



Politicko-ekonomické trendy
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Politicko-ekonomické trendy - Vietnam

Žádná oběť koronaviru, minimální počet nakažených (330)

Propad růstu HDP v 1. kv. 2020: 3,8 %

Odhad růstu HDP za celý rok 2020: 3 %

Nejpostiženější odvětví: cestovní ruch, letecká doprava

Nové zdroje růstu: podpora domácí poptávky

Prorůstová opatření vlády: stimulační balíček ve výši 30 mld. USD (11% HDP)

Dopady pandemie Covid-19
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Politicko-ekonomické trendy - Vietnam

- 12. místo v žebříčku finančně nejodolnějších zemí 
(kritéria: veřejné zadlužení, zahraniční zadlužení, náklady na refinancování dluhu a devizové rezervy) 
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Politicko-ekonomické trendy - Vietnam

Vietnam – země, která nejlépe zvládla pandemii (ekonomicky, zdravotně)
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Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

EU-Vietnam FTA (červenec 2020)

EU-Vietnam IPA (po schválení členskými státy EU)

zrušení cel u 99% položek celního sazebníku a 99% objemu dovozu

EU odstraní cla do 7 let, Vietnam do 10 let

Dopady na český export do Vietnamu:

sklářský průmysl – 269% nárůst exportu
automobilový průmysl – 55% 
strojírenský průmysl – 35%
elektrotechnický průmysl – 35%
potravinářský průmysl – 21%

Celkové úspory na clech: 575 mil. Kč

Ochrana tradičních českých značek: České pivo, Českobudějovické pivo, 

Žatecký chmel



Obchodní příležitosti
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Specifika vztahů ČR - Vietnam

vietnamská komunita v ČR (60 tis.), na počet obyvatel největší vietnamská 

menšina v Evropě

dlouhá tradice spolupráce (navázání diplomatických vztahů v roce 1950)

200 tisíc Vietnamců, kteří studovali nebo pracovali v Československu 

(významné pozice ve státní správě ve Vietnamu)
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Mapa globálních oborových příležitostí - Vietnam

Obranný průmysl

Energetika

Důlní a těžební průmysl

Environmentální technologie

ICT

Zdravotnictví
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

Obranný průmysl

nejúspěšnější české exportní odvětví ve Vietnamu 

(export 2017: 8 mil. USD, 2018: 45 mil. USD, 2019: 9 mil. USD)

dlouhá tradice spolupráce s vietnamskými ozbrojenými složkami (již od vietnamsko-

americké války)

znalost českých zbraňových systémů rozhodujícími vietnamskými důstojníky, 

pozitivní vztah klíčových osob ve vietnamské armádě k ČR, řada důstojníků získala 

vzdělání v ČR (na univerzitě obrany v Brně studuje 30 vietnamských vojenských 

kadetů)

vietnamský obranný rozpočet: 2,36% HDP, 5,8 mld. USD (2019), 7 mld. USD (2022) 

české vojenské technologie ve Vietnamu:

 radary (ERA, Retia, Eldis)
 letecké simulátory (VR Group)
 ruční palné zbraně (Česká zbrojovka)
 munice (Sellier & Bellot) 
 cvičné letouny L-39 (Aero Vodochody, Omnipol)
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

Energetika

Prudký růst spotřeby elektrické energie (2019: 150 TWh, 2030: 632 TWh) a 

instalované kapacity: 38 GW (2018), 96 GW (2025), 130 GW (2030)  

Plánované investice do výroby a rozvodu elektřiny: 148 mld. USD 

Potřeba vybudovat dodatečnou kapacitu ve výši 92 GW (z toho 50% uhelné 

elektrárny, 25% obnovitelné zdroje) 

2030: Vietnam čtvrtou zemí na světě s největším počtem uhelných elektráren 

(za Čínou, USA a Indií).

Energetický mix (2017): 42% voda, 34% uhlí, 18% zemní plyn, 3% ropa 

Energetický mix (2030): 42% uhlí, 22% voda, 15% zemní plyn, 13% 

obnovitelné zdroje (vítr, slunce) a 8% ostatní (biomasa, dovoz). 

Příležitosti pro české firmy: 

- subdodávky pro tepelné elektrárny, 

- malé vodní elektrárny

- obnovitelné zdroje (solární a větrné)
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

Těžební průmysl

Podíl těžebního průmyslu na HDP: 6%

Bohaté a rozmanité zásoby téměř všech druhů nerostných surovin, celkem 5000 

ložisek a 60 druhů minerálů

Příležitosti pro české firmy: těžba uhlí v severo-vietnamské černouhelné pánvi, 

200 dolů, zásoby uhlí: 8 mld. tun

Státní těžební společnost VINACOMIN plánuje investice ve výši 6 mld. USD do 

vybudování 24 nových dolů

Roční objem těžby uhlí vzroste ze současných 45 mil. tun na 56 mil. tun v roce 

2030 a 60 mil. tun v roce 2035

Veletrh Mining Vietnam (4/2021) - oficiální účast ČR
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

Environmentální technologie

Národní akční plán pro ochranu životního prostředí 2011-20, Národní strategie 

zeleného růstu do r. 2020 s výhledem do r. 2050, Plán rozvoje odpadového 

hospodářství ve městech a průmyslových zónách do r. 2025 s výhledem do r. 2050

Dnes čištěno jen 10% odpadních vod, do roku 2025 70-80% odpadních vod 

280 mil. USD ročně do projektů na čištění odpadních vod (výdaje rostou o 20% 

ročně)

V provozu jen 17 čistíren odpadních vod v šesti největších městech, připravuje se 

výstavba dalších 31 čistíren

2017: 30 mil. tun tuhého odpadu denně, 2025: 44 mil. tun

80% odpadu je skládkováno, 20% spáleno nebo 

kompostováno

jen 53 % nemocnic zpracovává nebezpečný odpad 

bezpečným způsobem

Příležitosti pro české firmy:

- čistírny odpadních vod

- technologie spalování tuhých odpadů
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

ICT

Plán rozvoje digitální ekonomiky do roku 2035

Strategie rozvoje e-commerce na léta 2021-2025 (objem trhu 33 mld.USD)

Vietnam – nejvyšší podíl digitální ekonomiky na HDP v ASEAN (4% HDP)

53% obyvatel vlastní chytrý mobilní telefon (ve městech 84%)

60 mil. uživatelů Facebooku

druhá nejrychlejší síť 4G v ASEAN (po Singapuru)

spuštění komerčního provozu 5G sítě: červen 2020

33 mil. majitelů telefonu hraje online hry
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Oborové příležitosti ve Vietnamu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví: 8% HDP (18 mld. USD)

1346 nemocnic (veřejných 86%, soukromých 14%), v posledních pěti letech 

postaveno 55 soukromých a 44 veřejných nemocnic

Obsazenost lůžek přesahuje 200% (2 pacienti na 1 lůžko), potřeba rozsáhlých 

investic

Příležitosti pro české výrobce zdravotnického zařízení a vybavení nemocnic, 

lékařských a laboratorních přístrojů, dodávky zdravotnických informačních 

systémů. 

Velikost trhu zdravotnických zařízení: 1 mld. USD (90 % pochází z dovozu).

Vietnam – významný vývozce ochranného materiálu 

(roušky, obleky) a jeden z pěti světových výrobců 

testovacích sad na koronavirus



Akce ambasády
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Prezentace českého sklářského průmyslu (září 2019)

Prezentace českých firem u příležitosti návštěvy ministra 
životního prostředí ČR R. Brabce (listopad 2019)

Prezentace českých firem z oblasti kybernetické bezpečnosti 
(listopad 2019)

Prezentace českého obranného průmyslu na veletrhu Vietnam 
Defence Expo 2020 (říjen 2020)

Oficiální účast ČR na veletrhu Mining Vietnam (duben 2021)

Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy
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Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA)

2020 – pilotní fáze v 10 zemích (včetně Vietnamu)

Cekindo Business International (cekindo.vn) – česko-vietnamská konzultantská firma se 

sídlem v HCMC poskytuje služby za zvýhodněné ceny s dotací MZV ČR (česká firma hradí 

jen 30 % nákladů)

rozsah služeb:

zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;

zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;

uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při 

zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);

zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;

zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;

vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;

zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;

podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;

PROPEA ve Vietnamu



Obchodní kultura a doporučení
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Osobní přítomnost 

Trpělivost 

„Ano“ nemusí znamenat „určitě ano“- zdvořilý úsměv a přitakání za všech 

okolností, i v případě nesouhlasu nebo neporozumění všem aspektům 

nabídky (potřeba klást kontrolní otázky) 

Obavy ze ztráty tváře

Etiketa – podávaní vizitek (oběma rukama, zůstávají na stole)

Vietnam - obchodní kultura



Kontaktní místa
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Velvyslanectví ČR v Hanoji 
13 Chu Van An, Hanoi 
Tel: +84 438 454 131 
Fax: +84 438 233 996 
E-mail:  Commerce_Hanoi@mzv.cz

Kancelář CzechTrade v Ho Či Minově Městě
3rd Floor, 4 Nguyen Dinh Chieu Street,
Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 862 888 689 | Mobile: +84 767 133 953
E-mail: ivan.nikl@czechtrade.cz

Podpora českých firem ve Vietnamu

mailto:Commerce_Hanoi@mzv.cz
mailto:ivan.nikl@czechtrade.cz


Ministerstvo zahraničních věcí
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Děkuji Vám za pozornost

David_Jarkulisch@mzv.cz


