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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Úvodní poznámka: Mnohé kvantitativní a kvalitativní ukazatele jsou k dispozici se značným zpožděním, v závislosti na
jejich publikaci laoskými institucemi.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu
• Česky: Laoská lidově demokratická republika
• Anglicky: Lao People's Democratic Republic (Lao P.D.R.)
Hlava státu (prezident)
• Bounnhang Vorachith
Složení vlády
• Předseda vlády (premiér): Thongloun Sisoulith
• Místopředsedové vlády:
• Bounthong Chitmany
• Sonexay Siphandone
• Somdy Douangdy (ministr financí)
• Ministr národní obrany: Lt. Gen. Chansamone Chanyalath
• Ministr veřejné bezpečnosti: Maj. Gen. Somkeo Silavong
• Ministr vnitřních záležitostí: Khammanh Sounvileuth
• Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Sommad Pholsena
• Ministr informací, kultury a cestovního ruchu: Bosengkham Vongdara
• Ministr zemědělství a lesnictví: Lien Thikeo
• Ministr spravedlnosti: Xaysy Santivong
• Ministr práce a sociálních věcí: Khampheng Saysompheng
• Ministr energetiky a hornictví: Khammany Inthirath
• Ministryně průmyslu a obchodu: Khemmany Pholsena
• Ministr pro vědu a technologie: Boviengkham Vongdara
• Ministr zahraničních věci: Saleumxay Kommasith
• Ministryně školství a tělovýchovy: Sengduean Lachanthaboun
• Ministr pro poštovní služby, telekomunikace a komunikace: Thansamay Kommasith
• Ministr pro veřejné práce a dopravu: Bounchanh Sinthavong
• Ministr pro plánování a investice: Souphanh Keomisay
• Ministr veřejného zdraví: Bounkong Sihavong
• Ministr financí: Somdy Douangdy
Guvernér centrální banky
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• Sonexay Sithphaxay

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 7,4 mil. (CIA World Factbook, 2020)
• Průměrný roční přírůstek: cca. 1,5 %

Etnické složení (odhad 2015):

• 55 % Lao
• 11 % Khmu
• 8 % Hmong
• 2 % Vietnamci
• 24 % ostatní
• Údaje k národnostnímu složení se liší, oficiální laoské údaje uvádí 49 etnických skupin, celkový počet je však patrně

více než 200.

Náboženství (odhad 2015):

• 65 % buddhisté
• 2 % křesťané
• 33 % ostatní
• Mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra.

Věkové složení (CIA World Factbook, 2020):

• 0 - 14 let: 31 %
• 15 - 24 let: 21 %
• 25 - 54 let: 38 %
• 55 - 64 let: 6 %
• 65+ let: 4 %
• Přibližně 65 % obyvatelstva žije na venkově a 35 % ve městech.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2015 2016 2017 2018 2019*

HDP (mld USD) 14,4 15,9 16,9 18,1 20,2

Růst reál. HDP
(%)

7,3 7,0 6,9 6,5 5,0

Inflace (%) 1,3 1,6 0,8 2,0 3,3

Nezaměstnanost
(%)

0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Laos

3/24 http://www.businessinfo.cz/laos © Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

http://www.businessinfo.cz/laos


Zdroj: Bank of Lao P.D.R., World Bank/Trading Economics, Asian Development Bank
* = odhad

Struktura HDP (CIA World Factbook, 2020):

• služby: 46 %
• průmysl: 33 %
• zemědělství: 21 %

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí. Má velmi jednoduchou infrastrukturu - pouze základní silniční síť, omezené
telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím
zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb je dominována především cestovním
ruchem.

V současné době probíhá postupná decentralizace a liberalizace obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční
investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky a jejích kapacit. Laos může
zahraničním investorům nabídnout zejména významné přirodní zdroje - lesy, minerály a v neposlední řadě obrovský
hydro-energetický potenciál. Příležitosti se nabízejí i v oblastech náročných na lidskou pracovní sílu, kde může Laos
okolním zemím konkurovat především její cenou. Avšak vzhledem k tomu, že Laos je vnitrozemskou zemí s málo
rozvinutou infrastrukturou, zůstává jeho potenciál nadále nedostatečně využit.

V následujícím období lze očekávat pokračující růst objemu dovozů, zejm. kapitálových statků, což souvisí s masivními
zahraničními investicemi (FDI) do zmíněného (hydro)energetického sektoru ze strany Thajska a dopravní infrastruktury
(silnice, železnice) ze strany Číny.

I přes stabilní růst HDP v posledních letech je domácí ekonomika stále závislá na zahraniční pomoci. V následujícím
období nelze očekávat změnu tohoto stavu.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy Výdaje Saldo

2011-2015 99.549 118.639 -19.090

2016-2020 (plán) 149.601 176.720 -27.119

Údaje v mld. LAK (8.890 LAK/USD)
Zdroj: Ministry of Finance
Pozn.: Laos sestavuje pětileté rozpočtové plány.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

2015 2016 2017 2018 2019*

Běžný účet (mil. -2.268 -1.385 -1.260 -1.430 -857
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USD)

Zdroj: Bank of the Lao P.D.R.
* = odhad

Devizové rezervy

2015 2016 2017 2018 2019*

Rezervy (mil.
USD)

987 815 1.016 873 997

Zdroj: Bank of the Lao P.D.R.
* = odhad

Veřejný dluh

2015 2016 2017 2018 2019*

Podíl na HDP
(%)

39,5 37,7 50,0 53,3 55,4

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční zadluženost

2015 2016 2017 2018 2019*

Objem (mil.
USD)

6.530,6 7.717,3 8.561,2 9.761,5 10.283,7

Zdroj: Trading Economics
* = odhad

Zahraniční dluhová služba

2015 2016 2017 2018 2019*

Podíl na HDP
(%)

8,3 6,3 6,6 6,8 6,9

Zdroj: CEIC Data
* = odhad

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Centrální banka (Bank of the Lao P.D.R.) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled
nad finančními institucemi.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (Banque pour le Commerce Exterieur Lao/BCEL, Lao
Development Bank a Agricultural Promotion Bank). Také zahraniční obchodní operace probíhají z velké části přes tyto
banky, zejména prostřednictvím BCEL.
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Pobočky zahraničních bank (vietnamských, thajských, čínských, apod.) mohou zatím působit pouze ve Vientiane a jejich
operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům zde žijícím. Pobočky zahraničních bank také
neprovádějí téměř žádné operace v domácí měně (laoský kip/LAK).

Seznam bank v Laosu je možné nalézt na stránkách Centrální banky (BoL):

Pojišťovnictví

Pojišťovací trh v Laosu je stále značně omezen, s dobrým potenciálem růstu do budoucna. Seznam nejvýznamnějších
laoských pojišťoven lze najít zde, podrobnější informace k podmínkám a pravidlům pojišťovacího trhu v Laosu lze najít na
této webové stránce.

1.7 Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

• 10 %, kromě případů stanovených odlišně vládou

Spotřební daň

• 5 - 15 % na paliva
• 50 - 75 % na alkohol
• 5 - 10 % na sycené nápoje
• 60 % na tabákové výrobky
• 20 % na kosmetiku
• u některých kategorií zboží jsou vládou stanoveny výjimky
Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob

• základní daňová sazba 24 %

Daň z příjmu fyzických osob

• daň ze mzdy: sazba od 0 do 24 % v závislosti na výši příjmu
• zaměstnanci vybraných zaměstnavatelů, kteří mají příslušnou dohodu s vládou, jsou zdaněni jednotnou sazbou 10 %

Další daně

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní, např. environmentálních, apod.

Podrobnější informace k daňovému systému lze najít na webu daňové správy Ministerstva financí. Přehledy aktuálních
sazeb z poslední daňové novely lze najít na webu The Laotian Times nebo ASEAN Briefing.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Laos

6/24 http://www.businessinfo.cz/laos © Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

http://www.bol.gov.la/en/comercial_bank
http://www.bol.gov.la/en/comercial_bank
http://www.bol.gov.la/en/comercial_bank
http://apps.asiainsurancereview.com/IDA/Asp/CompanyList.aspx?company=&type=&jobType=&country=Laos&search=company
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-012-6702?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-012-6702?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-012-6702?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-012-6702?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
http://taxservice.mof.gov.la/websquare/websquare.do
https://laotiantimes.com/2020/02/13/laos-to-introduce-new-income-tax-rates-for-businesses-and-employees/
https://laotiantimes.com/2020/02/13/laos-to-introduce-new-income-tax-rates-for-businesses-and-employees/
https://laotiantimes.com/2020/02/13/laos-to-introduce-new-income-tax-rates-for-businesses-and-employees/
https://laotiantimes.com/2020/02/13/laos-to-introduce-new-income-tax-rates-for-businesses-and-employees/
https://www.aseanbriefing.com/news/laos-implement-new-income-tax-rates/
https://www.aseanbriefing.com/news/laos-implement-new-income-tax-rates/
http://www.businessinfo.cz/laos


2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoz Dovoz Saldo

2015 3.653 5.675 -2.022

2016 4.245 5.373 -1.128

2017 4.823 5.636 -813
2018 5.208 6.143 -935

2019* 5.705 6.065 -360

Údaje v mil. USD
Zdroj: Trading Economics, CEIC Data
* = odhad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Laosu (data 2019) jsou:

• v oblasti laoských vývozů: Thajsko (48 %), Čina (27 %), Vietnam (15 %) , Indie (2 %);
• v oblasti laoských dovozů: Thajsko (56 %), Čína (23 %), Vietnam (11 %), Japonsko (2 %).

Zdroj: Trading Economics, CEIC Data

2.3 Komoditní struktura

Hlavními vývozními a dovozními položkami Laosu jsou (data 2019):

• vývoz: nerostné suroviny (měď), elektrická energie, elektrická a elektronická zařízení/přístroje, zemědělské a lesnické
produkty (celulóza, káva), textilní výrobky;

• dovoz: kapitálové/investiční statky, paliva, strojírenské výrobky a suroviny pro další výrobu, elektrická a elektronická
zařízení/přístroje, spotřební zboží, zlato a stříbro.

Zdroj: Trading Economics, CEIC Data

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu
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Laos je členem sdružení ASEAN, v rámci kterého jsou používány zásady vytvoření zóny volného obchodu AFTA (ASEAN
Free Trade Area). Tyto zásady v praxi znamenají snížení cla pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských
států ASEAN u naprosté většiny položek na 0 %.

Investiční zóny

V Laosu je celkem 11 zvláštních ekonomických zón (SEZ):

• Savan-Seno Special Economic Zone (zal. 2003)
• Boten Beautiful Land Specific Economic Zone (zal. 2003)
• Golden Triangle Special Economic Zone (zal. 2007)
• Vientiane Industrial and Trade Area (zal. 2011)
• Saysetha Development Zone (zal. 2010)
• Phoukhyo Specific Economic Zone (zal. 2010)
• Thatluang Lake Specific Economic Zone (zal. 2011)
• Longthanh-Vientiane Specific Economic Zone (zal. 2012)
• Dongphosy Specific Economic Zone (zal. 2012)
• Thakhek Specific Economic Zone (zal. 2012)
• Pakse - Japan SME Special Economic Zone (zal. 2015)

Pozn.: Pro detailní informace a teritoriální rozmístění jednotlivých zón viz stránky Investment Promotion Department.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura - přímé zahraniční investice 1989-2019

Poř. Země Počet projektů Objem v mld USD

1 Čína 862 10,0

2 Thajsko 755 4,7

3 Vietnam 422 4,0

4 Malajsie 99 0,8

5 Jižní Korea 291 0,7

6 Francie 223 0,5

7 Hong Kong 52 0,5

8 Nizozemsko 15 0,4

Celkem 6.114 36,9
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Zdroj: Ministry of Planning and Investment / IPD, Laos

Odvětvová (sektorová) struktura - přímé zahraniční investice 1989-2019

Poř. Sektor Jednotky Objem v mld USD

1 Výroba el. energie 55 14,4

2 Důlní průmysl 345 7,5

3 Služby 687 5,2

4 Zemědělství 991 3,1

5 Průmysl a rukodělná
výroba

932 2,1

Celkem 6.114 36,9

Zdroj: Ministry of Planning and Investment / IPD, Laos

Pozn.: Další statistické informace je možné nalézt na stránkách Investment Promotion Department.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Laosu je možné investovat třemi různými způsoby a vyžádat si licenci na:

1. obchodní činnost,
2. koncesovanou činnost,
3. aktivity v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón.

U běžné obchodní činnosti neexistuje časové omezení investice kromě speciálních případů stanovených zvláštními
předpisy a zákony.

U koncesované činnosti závisí jejich trvání na předmětu činnosti, investičním objemu, podmínkách koncese apod., nesmí
však překročit 99 let a její obnovení je možné se souhlasem vlády.
V případě aktivit v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón záleží na druhu, objemu a podmínkách stanovených
pro jednotlivé ekonomické zóny. Doba trvání nesmí překročit 99 let, kromě případů, kdy vláda prodloužení schválí s
ohledem na významný přínos dané investice pro zemi.
Z hlediska vlastnické struktury připadají v úvahu tři základní modely:

1. 100% vlastnictví (platí pro domácí i zahraniční investory),
2. společný podnik - joint venture (platí pro domácí i zahraniční investory),
3. smluvní obchodní vztah (zahraniční společnost vstoupí do smluvního vztahu s domácím partnerem pro odběr/dodávku
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zboží z/do Laosu).

Pozn.: Pro detailnější popis jednotlivých modelů a postupů při zájmu o investiční aktivity v Laosu viz stránky Investment
Promotion Department (tzv. One Stop Service).
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

EU Delegation to Laos (Europe House)
Unit 19, Hom 2
Setthathirath Road, Haisok Village
Chanthabouly District
Vientiane
Lao People's Democratic Republic

P.O. Box: 9325
Telefon: +856 21 255 575
Fax: +856 21 255 576, (- 255 577)

E-mail: delegation-laos@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr_en

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU v rámci statutu jedné z nejméně rozvinutých zemí vnímá Laos jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat
rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj.
Za tímto účelem je využívána iniciativa Everything but Arms, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního
přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU.

Níže uvádíme tabulku vzájemné obchodní výměny mezi EU a Laosem za posledních pět let.

Vývoz z EU do Laosu Dovoz z Laosu do EU Saldo

2015 114 193 -79

2016 112 205 -93

2017 199 251 -52

2018 149 232 -83

2019 94 287 -193

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Laos

11/24 http://www.businessinfo.cz/laos © Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

delegation-laos@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr_en
http://www.businessinfo.cz/laos


Data v mil. EUR

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má vůči Laosu program rozvojové spolupráce. V celkovém vyjádření EU (jak jednotlivé členské státy EU, tak Evropská
komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení
chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidaci
nevybuchlé munice (unexploded ordnance/UXO). Dalšími zájmovými oblastmi jsou: udržitelnost veřejných financí,
efektivnost státní správy, lidská práva a problematika změny klimatu.
Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2015 3,2 3,0 6,2 0,2

2016 5,9 3,7 9,6 2,2

2017 41,3 3,6 44,9 37,7

2018 28,9 5,3 34,2 23,6

2019 7,8 19,8 27,6 -12,0

Zdroj: ČSÚ, MPO
Údaje v mil. USD

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)

90 Přístroje optické foto kinem lékař
chirurg ap

2.810

94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby
montované

1.934

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

931

73 Výrobky ze železa nebo oceli 457

87 Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

432

63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené
hadry

289

39 Plasty a výrobky z nich 180

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

154

70 Sklo a výrobky skleněné 126

83 Výrobky různé z kovu obecných 8
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Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

15.122

61 Oděvy doplňky oděvní pletené
háčkované

2.295

62 Oděvy doplňky oděvní jiné než
pletené háčkov

2.154

64 Obuv kamaše apod výrobky části
těchto výrobků

132

40 Kaučuk a výrobky z něj 48

63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené
hadry

14

17 Cukr a cukrovinky 13

06 Rostliny živé a výrobky květinářské 7
42 Výrobky kožené sedlářské

řemenářské apod
3

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

3

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze poměrně omezený objem turistického ruchu (především ve směru z ČR do Laosu).

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Neevidujeme žádné přímé české investice v teritoriu, ani aktivity českých firem v oblasti joint-ventures.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o
spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6. března 1995 a 17. dubna1996

• Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou
republikou

• Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově
demokratickou republikou

• Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově

demokratické republiky
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• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných
pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně
Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou
republikou z 11. července 1979

• Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově
demokratické republiky

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení
vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový projekt (MLP) zaměřený na vybavení nové školy ve vesnici Kokpherng v
prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast dlouhodobě patří k jedněm z nejchudších v Laosu. Vybavení poskytlo lepší
zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů. V roce 2017
byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl
vázán MLP z roku 2016. Druhý se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení. V
roce 2018 byly schváleny a uskutečněny dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc "dětem ulice" a dětem z etnicky
vyloučených skupin. V roce 2019 byl realizován jeden MLP zaměřený na vzdělávání (posílení počítačové gramotnosti)
venkovských dětí.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Pro Laos není Mapa oborových příležitostí (MOP) samostatně zpracována.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Laos s ohledem na bohaté a dosud do značné míry nevyužívané nerostné bohatství podporuje především těžební
průmysl. Pozornosti vlády se těší i zpracovatelský průmysl a výstavba energetických kapacit. Důležitou oblastí je rozvoj
infrastruktury včetně výstavby silnic a v poslední době (s čínskou pomocí) i výstavba železnic. Potenciálně zajímavou
oblastí uplatnění českých výrobků a know-how je zemědělství, které stále představuje významnou část laoského HDP.

Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků laoská strana předpokládá při výstavbě nových výrobních kapacit
vytváření společných podniků a využívání, zejména v energetice, systému BOOT (Build-Operate-Own-Transfer). Z
finančních důvodů je možné předpokládat participaci českých firem především na případných projektech zastřešených
mezinárodními organizacemi a specializovanými agenturami OSN nebo na projektech podporovaných zahraničními
finančními a průmyslovými organizacemi.

S ohledem na výrobní tradici ČR a potřeby laoské ekonomiky lze za potenciálně perspektivní (při uvědomění si výše
uvedených finančních omezení) považovat zejména následující výrobky a zboží:

• energetická zařízení (vodní a tepelné elektrárny různých výkonů včetně malých vodních elektráren, dieselgenerátory
apod.),

• pásové dopravníky pro doly,
• stroje a technologie pro potravinářský průmysl (cukrovary, pivovary),
• textilní stroje a zařízení pro oděvnický a kožedělný průmysl,
• stroje a technologie pro zemědělství (zemědělské stroje, traktory a návěsy, zařízení pro ustájení skotu a vepřů,

zavlažovací zařízení),
• zdravotnická technika a léky, potravinové doplňky,
• stavební stroje (pro výstavbu dopravní infrastruktury - silniční válce, míchače, pokladače, technologie pro výrobu

cementu, drtiče apod.),
• dopravní prostředky (především nákladní vozy),
• technologie pro výrobu skla.

V oblasti investic je nutné upozornit na stále nedokonalý a značně netransparentní právní rámec a obtížnou
vymahatelnost práva. Zároveň je nutné brát v úvahu velmi omezený místní (vnitřní) trh. Potenciálně nejperspektivnější
odvětví pro investice, při uvážení výše uvedeného, jsou následující:

• těžební průmysl (Laos disponuje značným množstvím nerostných zdrojů),
• výroba elektrické energie (vodní a tepelné elektrárny, udržitelná energetika),
• lehký průmysl (dřevozpracující, potravinářský, textilní),
• zemědělství (pěstování a zpracování zemědělských plodin, chov dobytka),
• zdravotnická technika a vybavení nemocnic,
• turistický ruch.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete na portálu BusinessInfo.cz.
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5.2 Kalendář akcí

Pro Laos byla na rok 2020 naplánována následující akce:

• únor - podnikatelská mise firem z oblasti životního prostředí a udržitelné energetiky v rámci cesty delegace předsedy
PSP ČR a ministra ŽP ČR do Thajska a Laosu (ve spolupráci s HK ČR)

Uvedená akce byla Velvyslanectvím ČR v Bangkoku realizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie
(PROPED).
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

S ohledem na místní zvyklosti je pro prodej českého zboží (příp. služeb) jednoznačně vhodné doporučit využití místních
zástupců znalých domácího trhu a prostředí. V rámci procesu postupné liberalizace obchodu v Laosu může být partnerem
českých firem soukromá i státní laoská firma, ale i společný podnik se zahraniční účastí. Pro vstup českých firem na laoský
trh je možné vřele doporučit spolupráci především s thajskými firmami, které jsou již v Laosu zavedeny, mají zde bohaté
historické zkušenosti a funkční obchodní kontakty.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všechny vývozní a dovozní operace se řídí pravidly Ministerstva průmyslu a obchodu pro vývoz a dovoz (Export and
Import Regulation), celním zákonem a pravidly pro operace s valutami a devizami.

Laoská legislativa rozlišuje tři skupiny dováženého/vyváženého zboží: podporované, kontrolované a zakázané.

Dovážené zboží:
1. Podporované dovážené zboží jsou stroje a zařízení pro výstavbu základní ekonomické infrastruktury a výrobní zařízení.
2. Kontrolované dovážené zboží je prakticky všechno zboží nespadající do kategorie "1" a "3".
3. Zakázané dovážené zboží je podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu veškeré zboží podřaditelné pod kategorie

vojenského materiálu, drog, toxických chemikálií, nebezpečných průmyslových výrobků a předmětů s pohoršujícím
obsahem.

Vyvážené zboží:

Zákaz vývozu se vztahuje na zbraně, střelivo, výbušniny, starožitnosti, drogy, toxické chemikálie, vzácná divoká zvířata.
Vývoz některých druhů zboží je řízen prostřednictvím vývozních kvót a oprávnění. Jedná se především o dřevo (stavební,
řezivo, kulatinu).

Všechny obchodní operace (vývozní, dovozní, investiční) mohou uskutečňovat pouze podniky registrované podle zákona
o obchodních operacích. Registrace se provádí na Ministerstvu obchodu, Odbor pro obchodní registraci (Trade
Registration Department) a v provinciích na obchodních úřadech (Provincial Trade Services - PTS). Registrovat se musí
všechny druhy podniků (domácí, zahraniční, státní, soukromé, společné podniky). V případě investičních záměrů musí
žádost o registraci obsahovat i souhlas příslušného rezortního ministerstva. Zahraniční podniky se zájmem o investování
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musí před obchodní registrací požádat Foreign Investment Management Committe o vydání licence pro zahraniční
investiční činnost.

Každá vývozní i dovozní operace vyžaduje udělení vývozního či dovozního povolení. To je vydáváno Ministerstvem
průmyslu a obchodu, které k tomuto účelu zmocnilo provinční obchodní úrady (PTS). U vývozních operací stát v některých
zvláštních případech vykonává vývozní inspekci. Dovozní povolení (licence) platí zpravidla tři měsíce.

V průběhu celního odbavení při vývozu i dovozu musí být zboží do vyřízení všech formalit umístěno v celním skladu.
Žádost o vydání vývozní celní deklarace musí obsahovat 5x žádost o vývozní deklaraci a dále po jedné kopii od vývozního
povolení, faktury, balícího listu, popř. další požadované dokumenty. Za stanovení a vybrání cla a poplatků odpovídá
Ministerstvo financí a jeho celní odbor (Customs Department).

Detailnější informace k dovozu a vývozu zboží z Laosu je možné získat na stránkách laoské Celní správy.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investor smí v souladu se Zákonem o podpoře investic, který vstoupil v platnost v roce 1994 a byl aktualizován
v roce 2017, založit v Laosu:

• společný podnik s laoským subjektem (státním nebo soukromým, kdy zahraniční partner musí mít na celé investici
podíl nejméně ve výši 30 %),

• podnik plně ve vlastnictví zahraničního investora.

V případě založení podniku plně ve vlastnictví zahraničního investora může tato forma podniku mít následující podobu:

• zcela nová společnost,
• pobočka mateřské firmy (branch office)
• reprezentační kancelář.

Zakládající smlouva o podniku musí mít doložku o shodě s laoským právním řádem a musí být schválena Výborem pro
řízení zahraničních investic (Foreign Investment Management Committee - FIMC). Ten do 60ti dnů po doručení žádosti o
založení podniku vydá licenci; zahraniční investor musí pak do 90ti dnů po vydání licence zaregistrovat firmu. FIMC
koordinuje schvalovací proces s dalšími laoskými institucemi (např. ministerstvo obchodu, zemědělství atp.).

Zahraniční investor si smí pronajmout půdu, stát neovlivňuje vedení podniku a garantuje, že zahraniční investice
nemohou být znárodněny nebo konfiskovány ve veřejném zájmu (ke změně by však mohlo dojít v návaznosti na
uvažované změny v Zákoně o půdě). Zahraniční investor smí zaměstnávat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu a smí
převádět příjmy a zisky do zahraničí (prostřednictvím laoských bank). Daň ze zisku je placena laoským úřadům podle
platného daňového zákona (k tomu viz blíže kap. 1.7).

V roce 1994 byl schválen obchodní zákoník (Business Law), který se týká laoských i zahraničních podniků. Zákon rozlišuje
4 druhy podniků: soukromé, státní, kolektivní a společné podniky (laoské státní se soukromými nebo zahraničními a
laoskými státními či soukromými podniky). Minimální registrovaný kapitál podniku byl stanoven na 1 milion LAK. Podnikat
nesmí osoby mladší 18ti let, mentálně narušené osoby, osoby se zákazem podnikání z rozhodnutí soudu a státní úředníci
(kromě případů, kdy úřady udělí výjimku). Stát řídí podnikání v některých oblastech s ohledem na bezpečnost a
ekonomické zájmy země. Jedná se o petrochemii, výrobu elektrické energie, dodávky vody, telekomunikace,
dřevozpracující průmysl, těžební průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, chemickou výrobu a výrobu alkoholu a
cigaret. Zvláštním předpisem jsou stanoveny oblasti podnikání výhradně pro laoské státní příslušníky.
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Kromě státních a kolektivních (tj. de facto družstevních) podniků existují v Laosu soukromé podniky. Soukromé podniky
mohou mít následující podobu:

• výhradní obchodní podnik (sole trade enterprise) - může jej vytvořit i jedna osoba, minimální registrovaný kapitál je 1
mil. LAK,

• společnost (company) formou:
• partnerství,
• společnosti s ručením omezeným,
• veřejné společnosti - tato forma vyžaduje alespoň 7 akcionářů.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Rozvoj tohoto sektoru služeb není na úrovni srovnatelné např. s Thajskem nebo dalšími rozvinutějšími zeměmi
jihovýchodní Asie. Pro propagační a reklamní účely je možné využít inzerci v místním tisku nebo reklamní šoty v televizi a
rozhlasu.

Vzhledem k tomu, že většina těch, kteří v Laosu vlastní televizor, sleduje thajské televizní programy, pro propagaci
produktů v Laosu se vyplatí rovněž uvažovat o televizní reklamní kampani v Thajsku.

Kontakty na hlavní laoské tiskoviny využitelné pro propagaci produktů:

• Vientiane Times (v angličtině, francouzštině)
• The Laotian Times (v angličtině)
• Pasaxon (v laoštině)
• Lao News Agency (v angličtině, francouzštině)

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obdobně jako v jiných chudších rozvojových zemích je nutné očekávat, že míra vymahatelnosti práva v oblasti duševního
vlastnictví bude malá a vyžádá si zdlouhavý soudní proces.

6.6 Trh veřejných zakázek

Podle zákona musí všechny veřejné zakázky projít veřejným výběrovým řízením. Tendry jsou obvykle zveřejňovány v
místním tisku nebo jsou k dispozici na příslušných rezortních ministerstvech.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Při řešení obchodních sporů je využíván místní legislativní systém. Zákon o zahraničních investicích (Law on Investment
Promotion) připouští možnost řešit spor i arbitráží v zemi zahraničního investora nebo u nezávislé mezinárodní instituce.
Zákon byl v minulosti několikrát novelizován. Informace k investičním příležitostem v Laosu je možné nalézt také na
oficiálních internetových stránkách laoského Ministerstva pro plánování a investice.

Ekonomická spolupráce s Laosem je velmi ovlivněna nedostatkem likvidních finančních prostředků. Soukromý sektor
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upřednostňuje vytváření společných podniků, kdy zahraniční partner vloží technologii a kapitál a laoský partner pozemky,
budovy atp. Praktická vymahatelnost práva je velmi složitá a jedná se o dlouhodobý a náročný proces.

Mezi obvyklé platební podmínky patří akreditiv (Letter of Credit). Vzhledem k tíživé hospodářské situaci v zemi a
insolventnosti jak soukromé, tak často i státní podnikové sféry, je nutno doporučit obezřetnost při sjednávání platebních
podmínek a požadovat co největší ochranu z hlediska jistoty zaplacení.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání obvykle
postačí košile s kravatou.

Úředním jazykem je laoština. Malé procento zejména starších občanů a státních úředníků hovoří francouzsky či rusky. Po
přijetí země do ASEANu (r. 1997) je pozornost věnována výuce angličtiny, mimo jiné z důvodu postupně rostoucího
turistického ruchu.

Pracovní dny jsou pondělí až sobota, maximální pracovní doba je 8 hodin denně. Obchody a restaurace jsou otevřeny
obdobně jako v okolních zemích či v Evropě.

Státní svátky v Laosu v roce 2020 připadají na následující dny:

• 1. ledna (Nový rok)
• 9. března (Mezinárodní den žen - náhrada za 8. března)
• 13. - 17. dubna (laoský nový rok - Songkran)
• 1. května (Svátek práce)
• 6. května (Visakhabousa)
• 1. června (Svátek dětí)
• 5. července (Boun Khao Phansa)
• 20. července (Den založení Laoského svazu žen)
• 1. října (Boun Ok Phansa)
• 5. října (Festival závodu lodí - náhrada za 3. října, pouze ve Vientiane)
• 7. října (den založení centrální banky Laosu - volno mají pouze banky)
• 2. listopadu (Festival That Luang - náhrada za 31. října)
• 2. prosince (laoský národní den)

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

ČR má s Laosem uzavřenu smlouvu o bezvízovém styku pro držitele diplomatických a služebních pasů. Držitelé cestovních
pasů musí žádat o víza. Velvyslanectví Laosu ve Varšavě je akreditováno i pro působnost v ČR. Víza po příletu/příjezdu
(visa on arrival) lze získat také na letišti ve Vientiane a vybraných hraničních přechodech.

Obchodní a turistická víza jsou vydávána maximálně na dobu jednoho měsíce. Obchodní víza mohou být dále
prodloužena. Zahraniční firmy, které v Laosu investují, mají možnost získat povolení k pobytu pro své pracovníky po celou
dobu svých komerčních aktivit v zemi.
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Při cestování do země se doporučuje sledovat upozornění Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně přímo stránky
Velvyslanectví ČR v Bangkoku. V obecné rovině je nutné být si vědom možných zdravotních rizik a doporučených
očkování.

Před cestou do země v každém případě doporučujeme vždy ověřit podmínky vstupu přímo s velvyslanectvím Laosu, které
je pro tyto otázky příslušné.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V lednu 2014 vstoupil v platnost nový Zákoník práce (Labour Law), který nahradil zákoník z roku 2006. V souladu s ním má
zaměstnavatel povinnost upřednostňovat laoské uchazeče o zaměstnání. Pro zaměstnání zahraničních pracovníků je
vyžadováno speciální povolení Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Welfare).

Zahraniční dělníci nesmí představovat více jak 15 % celkového počtu laoských zaměstnanců a u kvalifikovaných
pracovních sil tento poměr nesmí překročit 25 %. Zahraniční zaměstnanci musí být pochopitelně držiteli platného
pobytového víza a pracovního povolení.

Pracovní smlouvu mohou cizinci uzavřit na dobu 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců s tím, že celková
doba pracovní smlouvu nesmí kumulovaně přesáhnout dobu 5 let. Z tohoto ustanovení je možné udělit výjimku v
závislosti na potřebách zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladech pro danou pracovní pozici.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud chce cizinec využívat jakoukoliv zdravotní péči v zemi, musí za tuto péči zaplatit, často pouze v hotovosti. V
každém případě je doporučeno před příjezdem do Laosu mít uzavřeno kvalitní cestovní zdravotní pojištění pro umožnění
refundace nákladů na zdravotní péči. Zároveň se doporučuje ověřit si u své pojišťovny rozsah krytí rizik a související
finanční limity.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Laos

22/24 http://www.businessinfo.cz/laos © Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.cz/bangkok/cz/index.html
https://www.mzv.cz/bangkok/cz/index.html
https://www.mzv.cz/bangkok/cz/index.html
https://www.mzv.cz/bangkok/cz/index.html
http://www.businessinfo.cz/laos


7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa velvyslanectví v Bangkoku:

Embassy of the Czech Republic
71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd.
Lumpini, Pathumwan
10330 Bangkok
Kingdom of Thailand
Telefon: +66 2250 9223, +66 2250 9224
Fax: +66 2253 4978, +66 2250 9225
Web: www.mzv.cz/bangkok
E-mail:

• Konzulární a vízový úsek: consular_bangkok@mzv.cz
• Obchodní a ekonomický úsek: commerce_bangkok@mzv.cz
• Hlavní, obecný: bangkok@embassy.mzv.cz

Adresa honorárního konzulátu ve Vientiane:

Mrs. Phimphone Douangsavanh
Honorary Consul of the Czech Republic
Vientiane Plaza Hotel (4th floor)
Sailom Rd., Chanthabouly District
Vientiane
Lao People's Democratic Republic
Tel/Fax: +856 21 265372
E-mail: vientiane@honorary.mzv.cz

Pozn.: Další detaily k úředním hodinám úřadů apod. naleznete na příslušných webových stránkách Ministerstva zahraničních
věcí ČR.

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR:

Odbor států Asie a Pacifiku
Ministerstvo zahraničních věcí
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Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
Telefon: +420 224 181 111
Fax: +420 224 182 048

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
Fax: +420 224 221 575

V Laosu nejsou přítomna zastoupení CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism ani Českých center.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Záchranná služba: 195 (1195) nebo ve Vientiane 1623
• Policie: 191 (1191)
• Hasiči: 190 (1190)

7.4 Internetové informační zdroje

• www.mzv.cz/bangkok - Webové stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku (Thajsko)
• www.mzv.cz - Informace MZV ČR k cestování do Laosu
• www.visitlaos.org - Informace o zemi, památkách, přírodních zajímavostech a cestování
• www.countryreports.org - Obecné informace k Laosu
• www.lonelyplanet.com - Webové stránky světově proslulého tištěného průvodce k Laosu
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