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Vietnam
Vietnam se nachází v oblasti JvA,
jeho sousedé jsou Laos, Kambodža a Čína, u pobřeží Vietnamu se nachází
Jihočínské moře
Hl. město Hanoj se nachází na severu země

Celk. počet obyvatel 97,34 mil. (2020)
Dnes se předpokládá blízko hranice 100 mil. Obyvatel
Rozloha 331 212 km²
Měna: vietnamský Dong (1 USD = 22 860 VND)

Zahraniční
HDP
na obyvatelesíť
je 3 742 USD (2021)
Česká Republika 23 100 USD (2021)
CzechTrade

zahrnuje 50
zahraničních
3 hlavní
ekonomická
centra
kanceláří,
které
oHai Phong
(sever)
poskytují
služby
oDa Nang (pomyslný střed)
téměř
v 60
zemích.
oHo Či
Minovo
Město (jih)

Důležitá mezinárodní společenství: ASEAN, APEC, TPPA,EVFTA
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Ho Či Minovo Město

Sapa

Mui Ne

Vzdušné i pozemní hranice Vietnamu jsou od 15. 3. 2022 plně
otevřeny.
Před vstupem do země je nutný negativní test a to buď RT-PCR ne
starší než (72hod) nebo antigenní test (24hod).

Pro občany ČR stále platí vízová povinnost (turistická E-visa/zvací
dopis atd.)

Od pandemie k otevření
Celkově bylo v celé zemi aplikováno přes 210 mil. dávek očkování. Ve velkých
městech je proočkovanost populace vysoká, Hanoj hlásí 94% a Ho Či Minovo
Město dokonce 94,9% plně očkované populace. Některé provincie, například
provincie Quang Ninh, kde je známá turistická oblast Ha Long Bay, má plně
naočkovaných 100% obyvatel, drží krok se dvěma největšími městy. (zdroj mzv.cz)
Aktuální situace ve společnosti je už velmi laxní, díky očkování a převážně
lehkému průběhu nemoci se Vietnam znova vrací do normálního režimu,
nicméně povinnost nosit roušky stále přetrvává
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Obchod
V době pandemie

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

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

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
•

Od ledna do června 2020 se zaregistrovalo
přibližně 62 tis. nových společností s kapitálem
přes 697 biliard CZK

•

Stabilní růst

•

Dosahují 95% loňského ekvivalentu

•

Japonsko a Korea jsou největšími
investory

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
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Obchodní
Praktiky v době pandemie – i dnes
E – commerce
Online konference

Online jednání
Adaptace podniků F&B
Bezhotovostní platby

Nárůst poptávky kvalitní zdravotní péče
(osobní i státní sektor)

Přechod na „online“ je znatelný i dnes – dříve nemyslitelné ve
Vietnamu

Razantní start obchodu od 15.3.2022
Velmi ambiciózní plány na rok 2022
Veletrhy otevřeny, off-line konference – velký zájem
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Obchodní
Příležitosti 2022
EVFTA

Solární energie

Smart cities

Zdravotnictví

Pobídky pro FDI

Luxusní zboží

Daňové prázdniny

Oblíbenost „dárkových košů“

Speciální úlevy

Made in EU je důležité

Předpřipravené průmyslové zóny

Kvalitní potraviny

Lepší ochrana zahraničního investora

E-commerce řešení (analytické nástroje apod.)

Založení společnosti ve Vietnamu se 100% zahraničním
podílem

Obranný průmysl
Elektromobilita

Přímý letecký spoj Hanoj – Praha (zatím pozdržen)
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PRAKTICKÉ TIPY
Specifika vietnamského trhu
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, je potřeba být velmi obezřetný a mít vše správně ohlídané

•

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)
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PRAKTICKÉ TIPY
Hledání obchodních partnerů
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

www.czechtrade.cz

PRAKTICKÉ TIPY
Tendry
5 největších ministerských rozpočtů
plánovaných investic pro rok 2022
o
o
o
o
o

Ministerstvo plánování a rozvoje spravuje portál pro tendry,
www.muasamcong.mpi.gov.vn (pouze ve vietnamštině)

Ministerstvo vnitra: 387.6 mld. vnd
Ministerstvo zdravotnictví: 496 vnd
Ministerstvo obrany: 984.8 mld. vnd
Ministerstvo dopravy: 2 171.9 mld. vnd
Ministerstvo financí: 2 403.9 mld. vnd
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SLUŽBY
CzechTrade
Placené služby
– 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
• 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

CzechTrade
Vietnam
Ivan Nikl
ředitel zahraniční kanceláře
CzechTrade Vietnam

mob.: +84 767 133 953
tel: +84 28 6287 6103
E-mail: ivan.nikl@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com/vi/vn
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