
 

     

 

MISE ČESKÝCH ENERGETIKŮ DO 

VIETNAMU  

(8.11.) 11. - 15. 11. 2019 

HO ČI MINOVO MĚSTO, HANOJ, VIETNAM 

Zahraniční kancelář CzechTrade Ho Či Minovo Město společně 

s ekonomickým úsekem ZÚ ČR v Hanoji připravují prezentaci českých firem 

před vietnamskými provozovateli, investory, státními institucemi a EPC 

kontraktory. Mise by měla přispět k navázání důležitých kontaktů a k zapojení 

českých firem do projektů z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a 

odpadového hospodářství ve Vietnamu. 

Dynamicky se rozvíjející průmysl, důraz na obnovitelné zdroje a životní prostředí, zvyšování 

životní úrovně a velké zahraniční investice, to je současná tvář Vietnamu. Nabízíme 

jedinečnou možnost českým firmám na propojení s klíčovými partnery a pomoci tak uspět na 

trhu, který zažívá ekonomický boom. Projekty jsou podporovány a garantovány přímo 

vietnamskou vládou, která musí uspokojit zvýšenou poptávku po elektrické energii a 

současně dbát na stav životního prostředí. 
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V současné době probíhají dva programy na garantovanou cenu výkupu energie na 20 let, 

první je zaměřený na solární energii a druhý na podporu větrných elektráren. Vietnamská 

vláda deklarovala možnost prodloužení těchto programů, nebo nahrazení obdobnými 

programy po skončení platnosti výzvy. 

ZAMĚŘENÍ MISE 

 Osobní prezentace před vybranými provozovateli, investory, energetickými 

společnostmi a EPC kontraktory 

 Návštěva produkčních zařízení 

 Pracovně společenská akce ve spolupráci se ZÚ Hanoj 

 V případě zájmu navštívení veletrhu VIETWATER 2019 (8. 11. 2019) nabízíme 

doprovod ZK Ho Či Minovo Město 

V rámci mise by měly být navštíveny některé z těchto společností/institucí: 

 A Chau Environment Co., Ltd http://www.moitruongachau.com/  

 Tan Hong Ngoc Co., Ltd http://www.tanhongngoc.com.vn/  

 Lam Phat http://xulychatthairan.com/ 

 Citenco http://www.citenco.com.vn/  

 Saigon Green http://congichsaigonxanh.com/  

 Vmeco http://vmeco.com.vn/gioi-thieu.aspx  

 Vina Envi http://vinaenvi.vn/ 

 Huynh Lac www.huynhlac.com 

 Ensol http://giaiphapmoitruong.vn/ 

 GIZ- The MOIT/GIZ Energy Support Programme (ESP) is supporting the Vietnamese 
Government in developing renewable energy and energy efficiency markets. 

 http://gizenergy.org.vn/en/  

 Electricity and Renewable Energy Authority/ Department of Electricity and Renewable 
Energy - No website 

 Energy Saving and Sustainable Development Departments- No website 

 National Power Transmission Corporation  http://www.npt.com.vn/  

 PetroVietnam Power Corporation https://www.pvpower.vn/en/ 

 TTC Group https://www.ttcgroup.vn/en  

 Electric Power Trading Company EPTC http://eptc.vn/  

 National Load Dispatch Center https://www.nldc.evn.vn/  

 Vietnam Electricity https://en.evn.com.vn/ 

 Ministry of Industry and Trade, Energy Efficiency and Sustainable Development 
Department http://moit.gov.vn/  

 Electricity Regulatory Authority of Vietnam http://www.erav.vn/ 
 
 
Během mise se předpokládá navštívit 5 – 6 společností, a dále proběhne v Hanoji 
prezentace před vládními institucemi. 
 
Pokud máte zájem o navštívení jiné vietnamské společnosti či instituce, napište nám. 
Pokusíme se Vašim návrhům vyjít vstříc. 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 Předpokládaný program mise by měl být v termínu 11.11. - 15. 11. 2019, (8. 11. - 15. 

11.) v případě návštěvy veletrhu VIETWATER), termín bude potvrzen v září 

 Jednání proběhnou formou prezentace jednotlivých společností a kulatých stolů 

 Na jednání bude přítomna asistentka na pomoc s překladem AJ / VN 

 Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti 10 minut. Vzhledem k počtu 

účastníků a překladu prezentací do vietnamštiny prosíme o krátké a výstižné 

prezentace 

 Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný 

 Z důvodu semináře v Hanoji se počítá s přeletem z Ho Či Minova Města a zpět, 

letenky si platí účastníci také samostatně. Cena vnitrostátní letenky se pohybuje mezi 

120 - 160 USD/osoba. (ZK HCMC žádá o udělení dotací na tuto odbornou misi, které 

by pokryly náklady na letenky po Vietnamu. Rozhodnutí by mělo být známo během 

září.) 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Organizace a příprava jednání. 

 Společně se ZÚ Hanoj možnost prezentace před zástupci státního sektoru, kteří 

budou pozváni jménem ambasády v Hanoji. 

 Překlad Vašich propagačních materiálů / prezentací z AJ do VN. 

 V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do VN během prezentací. 

 Drobné občerstvení během mise. 

 Doporučení vhodného leteckého spoje 

 

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás budeme 

průběžné informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem. 

    

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade Praha 

Dittrichova 21, Praha 2, 128 00  

 

tel.: +420 224 907 539 

mob.: +420 725 818 461  

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK HO ČI MINOVO 

MĚSTO: 

Ivan Nikl   

3rd Floor, 4 Nguyen Dinh Chieu Street, 

Da Kao Ward, District 1 

Ho Chi Minh City 

 

mob.: +84 767 133 953 

e-mail: ivan.nikl@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast na misi (1 zástupce)   35 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi (2 zástupci)  45 000,- Kč + DPH 

 

 
Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Marek Zmrzlík 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
 
 

 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


