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Vietnam a jeho ekonomický profil

• 16. nejlidnatější zemí světa

• 38. největší ekonomika

• Socialisticky orientovaná tržní ekonomika

• Rozvojová země se středním příjmem

• 2. nejrychleji se rozvíjející zemi na světě hned za Čínou

• Vietnam ročně přiláká až 20 mld. USD přímých zahraničních 

investic

• Vietnam jako 2. nejvýznamnější partner ČR mezi zeměmi ASEAN

• Výrazné příležitosti v sektoru zdravotnictví
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Vietnam – aktuální ekonomická situace
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Dopady pandemie Covid-19

• 2021 – nejpomalejší růst HDP v posledních 20 letech (2,6 %)

• Červenec - září 2021: čtvrtá vlna pandemie, varianta Delta + nízká 

proočkovanost

• Druhá polovina 2021 – urychlení očkování

• Dnes  - jedna z nejproočkovanějsích zemí světa, nulová omezení pro vstup do 

země

• Nové zdroje růstu: podpora domácí poptávky

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

• Změna přístupu k ze zdravotnictví, nyní inklinace k nákupu lepšího vybavení



Zdravotnictví
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Zdravotnictví ve Vietnamu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

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

• 1400 nemocnic (soukromých 17 %), 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).
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• Systém financování zdravotní péče decentralizován s provinčními a 
okresními zdravotnickými zařízeními poskytl větší manažerskou 
autonomii.

• Nemocnice obecně přeplněny.

• Poměr nemocničních lůžek k počtu obyvatel byl v roce 2021 1,7 na 1 000.

• TH Group, Vingroup, Cotec Healthcare, Tam Tri Medical JSC a Hoan My 
Group patří mezi společnosti, které budují a provozují soukromá zařízení. 
Švýcarská farmaceutická společnost Novartis provozuje 1 900 center 
primární zdravotní péče v 18 provinciích.

• Od dubna 2021 zde existuje aplikace Docosan s rezervačním systémem, 
který zkracuje a zpřehledňuje čas strávený v čekárnách.

Nemocnice a kliniky
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Transport Hospital Jsc.

Lac Viet Friendship Hospital

Thai Nguyen Rehabilitation Hospital

Viet - Czech Friendship Hospital in Hai Phong

Nemocnice s českou zkušeností

Transport Hospital Jsc.



9

| 9

• Průměrná délka života byla v roce 2021 odhadnuta na 75,4 let. Dle EIU do 
roku 2026 vzroste na 75,9 let.

• Předpokládaný roční průměrný nárůst populace o 0,8 % mezi lety 2022-26.

• Nejrychleji stárnoucí země na světě, což donutí úřady utrácet více peněz, 
zlepšit zdravotnické služby, aby se lépe staraly o seniory. 

• Lidé starší 60 let tvořili v roce 2017 6,5 % populace, tento poměr bude strmě 
růst.

• Hlavními příčinami úmrtí v zemi v roce 2019 (poslední dostupné údaje) byly 
mrtvice, ischemická choroba, cukrovka, chronická obstrukční plicní nemoc a 
rakovina plic.

Zdraví populace a demografické trendy



Příležitosti
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• Telemedicína

• Soukromé nemocnice také investují do digitální infrastruktury, aby 

uspokojily poptávku svých pacientů s vyššími příjmy. Obvykle využívají 

produkty a služby předních IT společností, jako jsou SAP a Oracle.

• Aplikace pro pacienty a lékaře.

• Zdravotnické zařízení, vybavení nemocnic, lékařské a laboratorní přístroje, 

ale i školení personálu.

Investice do digitalizace i zařízení



Výzvy
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• Zdravotnické prostředky musí stále podléhat regulaci a licenčním požadavkům 

stanoveným MZ. Počínaje rokem 2017 se všechny zdravotnické prostředky 

dovážené do Vietnamu musí registrovat pro udělení povolení k uvedení na trh.

• Podle VN práva jsou oprávněny distribuovat zdravotnické prostředky ve 

Vietnamu pouze podnikatelské subjekty registrované ve Vietnamu, které mají 

dovozní licenci. 

• Při vstupu na vietnamský trh si zahraniční dodavatelé zdravotnických 

prostředků musí zřídit místní kancelář nebo jmenovat místního distributora.

• Zahraniční investoři by si měli být vědomi problémů, s nimiž se mohou setkat 

při vstupu na trh v souvislosti s vysokou konkurencí a přísně regulovanými 

politikami a postupy.

• Současný právní rámec však dosud neposkytoval zahraničním investorům jasné 

politiky nebo postupy, což jim přineslo nejistotu ohledně regulačních otázek.

Výzvy
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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Děkuji Vám za pozornost

nikola_sichlerova@mzv.cz


