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VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

o Vietnam se nachází v oblasti JvA, jeho sousedé jsou 

Laos, Kambodža a Čína, u pobřeží Vietnamu se 

nachází Jihočínské moře

o Hl. město Hanoj se nachází na severu země

o Celk. počet obyvatel 95,54 mil. (2018)

o Dnes se předpokládá blízko hranice 100 mil. obyvatel

o Rozloha 331 212 km²

o Měna: vietnamský dong (1 USD = 23 183 VND)

o HDP na obyvatele je 2 566,60 USD (2018)

o Česká Republika 23 078,57 USD (2018)

o Důležitá mezinárodní společenství: ASEAN, APEC, 

TPPA,EVFTA

o 3 hlavní ekonomická centra

o Hai Phong (sever)

o Da Nang (pomyslný střed)

o Ho Či Minovo Město (jih)



MNOHO TVÁŘÍ VIETNAMU

Ho Či Minovo Město

Sapa

Hanoj

Mui Ne



BUSINESS V DOBĚ PANDEMIE
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Situace k 30.9.2020

• Celkový počet nakažených je 1 077 (vyléčeno 999), 

35 úmrtí

• Poslední případy pouze ze zahraničí

• Pomalé obnovování mezinárodních letů (Japonsko, 

Korea priorita)

• Vietnam se zaregistroval k nákupu 50 – 150 mil. 

kusů vakcíny z Ruska

Vnitrostátní opatření

• Povinné roušky ve všech vnitřních prostorách

• Měření teploty před vstupem do budov, 

restaurací, barů atd.

• Povinná desinfekce rukou

• Zakázány akce nad 20 lidí

Podmínky vstupu do země

• Turistická víza se stále nevydávají

• Vstup povolen pouze „zahraničním expertům“, diplomatům, 

cizincům za účelem sloučení rodiny, repatriační lety

• Povinná 14 denní karanténa pro všechny příchozí (výjimka pro 

„zahraniční experty“ a diplomaty při pobytu méně než 14 dní)



BUSINESS V DOBĚ PANDEMIE
VÝVOJ EKONOMIKY

Porovnání exportu 2019/2020

• Vietnam jako jednoznačně pro exportně 

zaměřená ekonomika v této oblasti 

nezaznamenala významný propad

Důvody propadu HDP v první polovině 

roku 2020

• Především ve vnitrostátních sektorech

• Turismus (celkem ztráta cca. 7 miliard USD)

• Letectví (ztráta 1,3 miliardy USD)

• Služby (mnoho odvětví, restaurace, obchody atd.)

• Zemědělství (rybolov), problémy s prasečí chřipkou

• Nezaměstnanost

• „oficiální“ údaje uvádějí 4,46% ale i tak to je nejhorší 

za posledních 10 let

• Celkem tedy 7,8 milionu lidí ztratilo zaměstnání, nebo 

jim byl zkrácen úvazek



BUSINESS V DOBĚ PANDEMIE
VÝVOJ EKONOMIKY

VÝROBA

• Digitální a high tech technologie pokračuje v 

růstu i přes pandemii

• Textilní a obuvnický průmysl se naopak potýká 

se velkými problém (propouštění, nedostatek 

surového materiálu atd.)

• Přesun výroby z Číny do Vietnamu

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

• Stabilní růst

• Dosahují 95% loňského ekvivalentu

• Japonsko a Korea jsou největšími 

investory

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

• Od ledna do června 2020 se zaregistrovalo 

přibližně 62 tis. nových společností s kapitálem 

přes 697 biliard CZK

PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ

• Nový zákon o daních, korporátní daň z příjmu 

bude snížena o 30% společnostem s obratem 

cca. pod 200 milionů CZK (8,8 mil USD)

• Zjednodušení nakládání s pozemky pro stimulace 

developerských projektů

• Nicméně narůstající dluh státu a pomalé vyplácení 

státní podpory vzbuzuje obavy



BUSINESS V DOBĚ PANDEMIE
OBCHODNÍ PRAKTIKY

E – commerce

Online konference

Online jednání

Adaptace podniků FB

Bezhotovostní platby

Nárůst poptávky kvalitní 

zdravotní péče (osobní i státní 

sektor)



BUSINESS V DOBĚ PANDEMIE
NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

EVFTA

Smart cities

Pobídky pro FDI

Daňové prázdniny

Speciální úlevy

Předpřipravené průmyslové zóny

Lepší ochrana zahraničního investora

Založení společnosti ve Vietnamu se 

100% zahraničním podílem

Přímý letecký spoj Hanoj - Praha

Solární energie

Zdravotnictví

Luxusní zboží

Oblíbenost „dárkových košů“

Made in EU je důležité

Kvalitní potraviny

E-commerce řešení (analytické 

nástroje apod.)

Obranný průmysl

Elektromobilita



Připravte se na přátelské přijetí a tvrdé vyjednávání

• Zkuste podpořit případného obchodního partnera

• Marketing je velice důležitý

• Nabídněte něco víc, než „skvělý výrobek“

• U větších projektů nabídněte možnost financování

• Udělejte vstřícný krok, budete překvapeni výsledkem

Tak blízko ale přeci jen daleko

• Komunita žijící v ČR nám dává pocit známosti, ale je potřeba si uvědomit, že kulturně jsme si velmi 

vzdálení

• 99% procent Vietnamců žijících v ČR pochází ze severu země, velká odlišnost při jednání s partnery ze 

severu a jihu země (na severu se potkáte s češtinou, na jihu většina ani netuší, kde se ČR nachází)

PRAKTICKÉ TIPY PRO EXPORT
SPECIFIKA VIETNAMSKÉHO TRHU



Neexistující databáze

Metoda „pokus omyl“ (nevěřte každé vizitce)

Asociace – velmi zřídka, neucelené

Veletrhy – osobní návštěva nebo prezentace na 

veletrhu

Osobní reference – nebojte se seznamovat, rádi 

doporučí

„Google“ – hledání kontaktů, zdlouhavá cesta k 

relevantnímu kontaktu (návaznost, telefonáty, maily, 

schůzka za přítomnosti tlumočníka)

Budování vztahů – první schůzka je VŽDY 

informativní

Trpělivost – je potřeba se připravit na jiný styl jednání 

než na „západě“

Follow Up – vždy se očekává iniciativa z Vaší strany

PRAKTICKÉ TIPY PRO EXPORT
HLEDÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ



Bezplatné exportní poradenství

• Omezený formát vzhledem k aktuální situaci na trhu

– Analýza trhu a konkurence

– Vyhledání kontaktů na potenciální obchodní partnery

– Ověření zájmu o výrobek / službu

Aktuální možnosti realizace:

• Vyhledání ověřených kontaktů

• Ověření zájmu o produkt

• Vyhledání distributorů

• Asistence při jednání a tlumočení

• Prověření obchodního partnera

Informace z teritoria: 

• Businessinfo.cz

• E-MEET EXPORT 2020 (22.- 26. 6.)

• online semináře

• Bezplatná registrace pro newsletter plný online seminářů, 

chystaných akcí, poptávek a novinek ze světa! Viz přímý 

odkaz: www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka

PRAKTICKÉ TIPY PRO EXPORT
SLUŽBY CZECHTRADE

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka


Ivan Nikl

CzechTrade Ho Či Minovo Město

Tel.: +84 767 133 953 (Zalo, Viber)

E-mail: ivan.nikl@czechtrade.cz

Web: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-

svet/asie/vietnam

DĚKUJI ZA POZORNOST
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