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Regionální kontext – Japonsko



Proč Japonsko?
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• liberální ekonomika
• velký trh s vysokou kupní silou
• bezpečnost
• politická a právní stabilita, t 

• byrokracie 
• vzdálenost a vysoké vstupní náklady
• silná konkurence
• omezená znalost anglického jazyka a kulturní bariéra

• informační technologie
• zábavní průmysl
• obnovitelné zdroje 
• zemědělství

• minimální ekonomický růst
• stárnoucí populace
• uzavřenost země 
• dodavatelské řetězce

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč Japonsko? Swot analýza 
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Politicko-ekonomické trendy
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Politicko-ekonomické trendy – Japonsko

126 mil. obyvatel – 11. nejlidnatější země na světě, ale populace ubývá a stárne (30 

% obyvatelstva je ve věku 65 let a více)

Největší veřejný dluh mezi vyspělými ekonomikami (240 % HDP)

3. největší ekonomika světa, 4. největší dovozce a vývozce

Hl. obchodními partnery Čína a USA, poté Korea a země ASEAN

V říjnu 2021 po mnoha letech deflace začala mírně růst inflace

35. v indexu ekonomické svobody (6. v Asii)

Postupné otevírání ekonomiky zahraničí (EPA, CPTPP, RCEP)

Objem vzájemného obchodu  ČR vykazuje dlouhodobě mírný růst, ale pasivní 

bilance

Jeden z největších zahraničních investorů v ČR
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Politicko-ekonomické trendy – Japonsko
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Český obchod s Japonskem

Japonsko je pro ČR …

16. zahraničně-obchodní partner

22. vývozní partner

13. dovozní partner

969 37 % 18 264

počet českých
společností
vyvážejících do 
Japonska.

podíl malých a 
středních podniků
mezi českými
společnostmi
vyvážejícími do 
Japonska.

počet pracovních
míst v České
republice, které
souvisí s vývozem
EU do Japonska.

Politicko-ekonomické trendy – Japonsko



12

| 12

Dohoda o hospodářském partnerství

vstoupila v platnost dne 1. února 2019 

odstraňuje cla a jiné překážky obchodu a usnadňuje 
společnostem na obou stranách vývoz a dovoz

zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména finančních 
služeb, telekomunikací a dopravy

usnadňuje podnikům z EU přístup k trhům veřejných zakázek

zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, vč. 
evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení

Bližší informace lze nalézt na webu EK Access2Markets

Politicko-ekonomické trendy – Japonsko

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content/dohoda-o-hospodarskem-partnerstvi-mezi-eu-japonskem


Obchodní příležitosti
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Mapa globálních oborových příležitostí

Energetika

ICT

Zábava a volný čas

Zdravotnictví

Zemědělský a potravinářský 
průmysl 
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Závazek dekarbonizace do roku 2050, zřízení zeleného fondu 
pro rozvoj čistých energetických zdrojů

Podpora obnovitelných a čistých zdrojů energií

Po fukušimské havárii uzavírání JE

Hledání nových technologií  - vodík, jádro

Veletrh Smart Energy Week

příležitosti: 
Zařízení pro vodní a větrné elektrárny, nová vodíková řešení, 
technologie využitelné při ukončování provozu JE a dekontaminaci

Příležitosti v energetice
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Příležitosti v ICT a zdravotnictví
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COVID-19 urychlil přechod na intenzivní on-line provoz a pouze 
podtrhly potřebu kvalitního a spolehlivého zajištění obecných 
IT technologií (digitalizace dokumentů, správa dat atd.)

Dynamický rozvoj e-commerce, kdy se zvyšuje počet nákupů 
prováděných online

efektivní řízení municipalit a jejich kompletní infrastruktury 
(tzv. „smart cities“)

COVID-19 si vynutil investice do nemocnic a posílení 
zdravotnického systému

příležitosti: 
Kyberbezpečnost, zpracování velkého množství dat, monitoring sítí nebo 
kvalitní lokalizační a překladatelské programy, telemedicína, zdravotnické 
vybavení

Příležitosti v ICT a zdravotnictví
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Japonský trh herního průmyslu o velikosti téměř 15 mld. USD je 
třetí největší na světě

Oblast mobilních her, která v roce 2020 činila již 6,5 mld. USD 
a očekává její další strmý růst s ohledem na postupné 
zdokonalování výkonných mobilních telefonů a 5G sítí

ČR zaznamenala v nedávné době velký úspěch hry Kingdom
Come of studia Warhorse Studios

Velmi rozšířený segment edukativních her, simulátorů pro 
praktický výcvik i pro zábavu nebo her zaměřených na 
amatérskou uměleckou tvorbu 

Rostoucí zájem o VR/AR/MR technologie – XR EXPO

Příležitosti v zábavě



Akce ambasády
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Tokyo Game Show (září 2021)

FOODEX (březen 2021, březen 2022)

XR EXPO (červen 2022)

Smart Energy Week – Decarbonisation Expo (srpen 2022)

Space Seminar – CZ PRES – podzim 2022 ?

PROPEA – realizátorem Česká obchodní a průmyslová komora 
v Japonsku

Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy

https://www.cccij.com/inpage/cestina/


Doporučené zdroje informací a
kontakty
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Web Velvyslanectví České republiky v Tokiu
• Aktuality o japonském trhu a akcích + informace o omezeních spojených s 

epidemickou situací a podmínky vstupu do země

Moderní ekonomická diplomacie MZV ČR
• Časopis MED, články, analýzy a rozhovory, přehled pořádaných akcí

BusinessInfo
• Souhrnná teritoriální informace, informace ke Klientskému centru pro export

Centrum průmyslové spolupráce EU-Japonsko
• Sektorové analýzy, tematické webináře, doporučení pro japonský trh, informace o 

chystaných misích organizovaných EU

Japonsko – zdroje informací

https://www.mzv.cz/tokyo/cz/index.html
https://www.export.cz/
https://www.businessinfo.cz/
https://www.eu-japan.eu/


Obchodní kultura a doporučení
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Budování důvěry

Důraz na přípravu, méně improvizace

Dodržování slíbených termínů

Častá a rychlá reakce při komunikaci

Detaily jsou důležité

Překlad v japonštině/lokalizace (zejména u B2C produktů)

Místní partner / obchodní zástupce

Japonsko - obchodní kultura
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Vstup do Japonska

Co lze od vstupu na japonský trh očekávat? 

Některá úskalí typu:
Byrokracie a složitost legislativy

Vysoce konkurenční prostředí

Monopolní postavení a propojení místních společností

Vysoké vstupní náklady

Kulturní a jazykové rozdíly

Omezená znalost ČR a českých výrobků

Výhody typu:
Stabilní právní prostředí, dodržování pravidel a závazků

Bezpečnost 

Dlouhodobá a trvalá partnerství

Vysoké marže, upřednostňování kvality před cenou

Kvalitní infrastruktura

Vynikající reference pro řadu dalších asijských zemí



Kontaktní místa
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Velvyslanectví ČR v Tokiu

commerce_tokyo@mzv.cz

Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D., ekonomický diplomat 
Ondrej_Svoboda@mzv.cz

Ing. Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka 
Irena_Leopoldova@mzv.cz

Honorární konzuláty

Sapporo, Naha, Sakai

CzechTrade/CzechInvest

Ing. Richard Schneider, ředitel zahraniční kanceláře
tokyo@czechinvest.org

Podpora českých firem v Japonsku

mailto:commerce_tokyo@mzv.cz
mailto:Ondrej_Svoboda@mzv.cz
mailto:Irena_Leopoldova@mzv.cz
mailto:tokyo@czechinvest.org


Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

Děkuji Vám za pozornost!


