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Proč ASEAN? 

Brána do celého Asijsko-pacifického regionu!

Austrálie a Nový Zéland
HDP:  1,6 bil. USD

Růst HDP: 2.2% - 3,0 %

Japonsko
HDP: 4,9 bil. USD
Růst HDP: 1,7 % 

Jižní Korea
HDP: 1,5 bil. USD

Růst HDP: 3,1 %

Čína
HDP: 12,0 bil. USD

Růst HDP: 6,9 % 

Indie
HDP: 2,6 bil. USD

Růst HDP: 6,6 %

ASEAN:
HDP: 2,8 bil. USD

Růst HDP: 5,3 %

Zdroj: CIA, ZK Bangkok, (údaje z roku 2017)

ASEAN je s 2,8 bil. US$ třetí největší ekonomikou v asijsko-pacifickém regionu



Proč ASEAN? Po Číně největší destinace českého 

exportu v Asijsko-pacifickém regionu!

CR Export do              
Austrálie a na Nový Zéland

458 mil. EUR
16,36 EUR/obyvatele

CR Export do 
Japonska

774 mil. EUR
6,13 EUR/obvatele

CR Export do
Jižní Koreji

414 mil. EUR
8,06 EUR/obyvatele

CR Export do Číny
2 189 mil. EUR

1,58 EUR/obyvatele

CR Export do Indie
600 mil. EUR

0,46 EUR/obyvatele

CR Export do ASEANu
988 mil. EUR

1,52 EUR/obyvatele

Zdroj: MPO statistiky exportu, (údaje z roku 2018)

ASEAN je s 2,8 bil. US$ třetí největší ekonomikou v asijsko-pacifickém regionu



THAJSKO LEŽÍ UPROSTŘED NEJDYNAMIČTĚJI SE ROZVÍJEJÍCÍ OBLASTI V ASII 

V OKRUHU 4½ HOD. LETU Z BANGKOKU ŽIJE 50% GLOBÁLNÍHO OBYVATELSTVA

Proč Thajsko? Strategická poloha uprostřed indicko-

pacifického regionu!



Proč Thajsko?

Strategická poloha uprostřed GMS*!

Thajsko leží uprostřed sub-regionu 

širšího Mekongu* s více než 300 

mil. obyvatel, jehož význam jako 

ústředního bodu mezi jižní, 

severovýchodní a jihovýchodní Asií 

nadále poroste!

*GMS = “Greater Mekong Subregion”
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Základní údaje

Rozloha:           510 890 km2

Počet obyvatel:  69 mil

Thajci:                74%

Thajští Číňané:  14%

Ostatní:              12%

Náboženství: 

94,5% buddhismus 

4,3% islám

1,2% křesťanství a ostatní

Úřední jazyk: thajština

Státní zřízení: 

konstituční monarchie
(premiér generál Prayut Chan-Ocha)

Zdroj: World Bank, IMF, Bank of Thailand, Ministry of Commerce, analýza ZK Bangkok, údaje z roku 2017
* k 30. 06. 2018 ** 10. 08. 2018



Thajsko se vyznačuje stabilním makroekonomickým 

prostředím

6,8%

6,8%

6,9%

6,9%

3,9%

HDP:                           455 milliard US$

Služby:                  55,6%

Průmysl:                36,2%

Zemědělství:          8,2%      

HDP/hlavu:                  6 900 US$

Nezaměstnanost:        0,7%

Veřejný dluh:               41,9%

Diskontní sazba:          1,75%

Export:                          235,1 milliard US$

Import:                           203,5 milliard US$

Devizové rezervy:         202,6 milliard US$

Zahraniční investice:    227,8 milliard US$

Měna:                    100 THB = 72,566 CZK

(THB je nejsilnější asijskou měnou vůči US$ od počátku 

2019)

Zdroj: CIA 2017, Google Maps, analýza CT Bangkok

Thajské firmy těží z rychle rostoucích ekonomik okolních zemí



Většina průmyslové výroby je soustředěna do 

centrálního Thajska s centrem v Bangkoku

36 tisíc km² (7%)

22,6 mil. obyvatel (33%)

69% HDP

14 tisíc US$/hlavu

Největší koncentrace 

majetku na světě:

1% Thajců vlastní 67% majetku 

země!

237 let kontinuálního vývoje 

nepřerušeného válkami ani 

revolucemi

Zdroj: CIA 2017, Google Maps, analýza CT Bangkok

Bangkok je obchodním, finančním i kulturním centrem celé Indočíny



V thajském vývozu a dovozu dominují stroje a strojní 

vybavení spolu s výrobky zpracovatelského průmyslu

Top 10 dovozních položek (US$ mld,%):

El. stroje a zařízení: $42,3 (18,8%)

Minerální oleje vč. ropy: $31,6(14.1%)

Stroje včetně počítačů: $27,4 (12.1%)

Drahokamy a drahé kovy: $15,3(6.8%)

Železo a ocel: $10,6 (4.7%)

Dopravní prostředky: $9,2 (4.1%)

Plasty a výrobky z plastů: $8,7 (3.9%)

Výrobky ze železa a oceli: $7,1 (3.2%)

Optické, lab. a zdr. přístr.: $5,6 (2.5%)

Organické chemikálie; $ 4,3 (1.9%)

Top 10 vývozních položek (US$ mld,%):

Stroje včetně počítačů: $40,2 (17%)

El. stroje a zařízení: $34,1 (14.4%)

Dopravní prostředky: $28,5 (12.1%)

Kaučuk, výrobky z kaučuku: $16,3 (6.9%)

Drahokamy a drahé kovy: $12.8 (5.4%)

Plasty, výrobky z plastů: $12.7 (5.4%)

Minerální oleje včetně ropy: $8.2 (3.5%)

Maso, mořské plody: $6.3 billion (2.7%)

Optické, lab. a zdr. přístr: $5.7 (2.4%)

Cereálie: $5.4 billion (2.3%)

Zdroj: www.worldstopexport.com

http://www.worldstopexport.com/


30. místo v žebříčku „IMD World Competitiveness Index“ (ČR 29.)

32. místo v „The Global Competitiveness Report“ Světového 

hospodářského fóra (ČR 31.)

26. příčka  v jednoduchosti podnikání podle Světové banky       

„Ease of doing business” (ČR 30.)

Mezinárodní konkurenceschopnost Thajska je velmi 

podobná ČR

Zdroj:



Zdroje thajského bohatství přímo ovlivňují ekonomiku 

a podnikatelské prostředí

Strategická poloha uprostřed 
Indočíny

Doprava, logistika, exportně 
orientovaný průmysl napojený na 

námořní přístavy a letiště

Úrodná půda + vlhké tropické 
podnebí 

(200 tisíc km² orné půdy)

Zemědělské plodiny, agroprůmysl, 
biomasa, biotechnologie

Vlastní zásoby ropy a plynu
Petrochemický a chemický průmysl, 

energetika

Přímé zahraniční investice
Exportně orientovaná průmyslová 

výroba

Nepřetržitý politický a 
hospodářský vývoj od roku 1782

Akumulace bohatství vlivnými 
thajskými rodinami
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„Thailand 1.0“ – důraz na zemědělství

„Thailand 2.0“ – budování lehkého průmyslu pozvedlo Thajsko mezi 

středně-příjmové země

„Thailand 3.0“ – rozvoj těžkého průmyslu umožňuje pokračování růstu

„middle-income trap“

Středně-příjmové země jako Thajsko jsou sevřeny mezi konkurenty 

s nízkými mzdami a inovativními bohatými zeměmi, kterým dominují 

průmyslová odvětví s rychlými technologickými změnami.

Thajsko se dostalo na úroveň zemí se středními příjmy 

a jeho růst v poslední dekádě se zpomalil



Tři pilíře současné hospodářské politiky:

Masivní investice do dopravní infrastruktury – městská doprava, 

vysokorychlostní železnice, dálnice, letiště, námořní přístavy

Vytvoření zvláštní ekonomické zóny „Eastern Economic Corridor“

Iniciativa Thailand 4.0

Thajská vláda se snaží podpořit ekonomický růst a 

vymanit se z pasti „middle-income trap“



Do roku 2022 budou trasy veřejné dopravy v 

Bangkoku rozšířeny na více než 400 km

Thajská vláda investuje do 

rozšíření veřejné dopravy 1910 

miliard THB (55 miliard US$)

Dopravní síť je postavená na 

kombinaci podzemního metra, 

elektrické nadzemní 

rychlodráhy (BTS)

Budování nových tras veřejné 

dopravy je silným stimulem pro 

investice do nových 

rezidenčních i komerčních 

projektů



Investice do modernizace a rozšíření thajské dopravní 

infrastruktury představují významný impuls pro 

hospodářský rozvoj Thajska

Thajsko je významnou dopravní křižovatkou JV Asie s napojením na Čínu

Budování dvoukolejných tratí 
na hlavních úzkokolejných 

trasách

Nové vysokorychlostní 
železniční tratě

Rozšiřování kapacity 
námořních přístavů

Budování dálniční sítě

Zvyšování kapacity letišť



Východní hospodářský koridor (EEC*) je 

nejvýznamnějším projektem thajské vlády na oživení 

hospodářského růstu

Investice do 11 preferovaných 

odvětví

Dopravní propojení se stávajícími 

průmyslovými zónami, Bangkokem a 

významnými přístavy

Rozšíření letiště U-Tapao

Zahraniční univerzity a odborná 

učiliště

EECI – Eastern Economic Corridor

for Innovation

Digital Park Thailand

EEC má ambici stát se součástí čínského projektu nové hedvábné stezky

*EEC = “Eastern Economic Corridor”



Podpora investic do 11 preferovaných odvětví v EEC 

je zaměřená na zvýšení mezinárodní 

konkurenceschopnosti Thajska

Automobilová výroba nové generace

Chytrá elektronika

Turistika pro bohaté, zdravotní a lázeňská turistika

Zemědělství a biotechnologie

Potravinářství

Robotika pro průmysl

Logistika a letecký průmysl

Biopaliva a biochemie

Digitální ekonomika

Zdravotnické služby

Obranný průmysl

Na podporu investic do 
EEC a jejich ochranu byl 

přijat zvláštní zákon

Celkové veřejné a soukromé investice do EEC mají během počátečních pěti let 
dosáhnout 1,5 triliónu THB (43 miliard USD)



Proč EEC?                                         Strategická brána do Asie

EEC má ambici stát se součástí nové čínské 

hedvábné stezky



„Thailand 4.0“ má tři elementy:

Posunout se mezi země s vysokými příjmy prostřednictvím znalostní 

ekonomie, s důrazem na výzkum a vývoj, vědu a technologie, 

kreativní myšlení a inovace.

Směrovat k “inkluzivní společnosti” s rovnými přístupem k plodům 

prosperity a rozvoje.

Zaostření na udržitelný růst a rozvoj, který neničí životní prostředí.

Nedílnou součástí současné hospodářské politiky 

thajské vlády je iniciativa „Thailand 4.0“
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Pro založení obchodní firmy v Thajsku se nabízejí následující možnosti:

Ordinery partnership nebo Limited Partnership

Representative Office, Regional Office, Branch Office

Limited Company

Důležitá upozornění:

Cizinci smějí vlastnit max. 49% podíl v thajské firmě

Cizinci nesmějí vlastní půdu v Thajsku

Cizinci potřebují pracovní povolení a vízum

Podnikání v Thajsku – založení obchodní firmy

Založení obchodní firmy v Thajsku je relativně snadné, ale neobejde se 

bez právní pomoci!



Nejoptimálnějším a nejbezpečnějším způsobem podnikání v Thajsku je 

získání licence of Board of Investment (BoI) a/nebo EEC:

Investiční pobídky (daňové prázdniny, bezcelní dovoz, …)

Cizinci mohou vlastnit až 100% thajské firmy

Cizinci mohou v určitých případech vlastnit i půdu

Další výhody:

Získání pracovního povolení a víz (i pro rodinné příslušníky)

Větší flexibilita při zaměstnávání cizinců

Výhodná daň z příjmu pro cizí státní příslušníky (15%)

Podnikání v Thajsku – licence BoI

Podnikání v Thajsku založené na licenci od BoI poskytuje vysoký 

komfort a právní jistotu!



Daňové zatížení společností je relativně nízké

Daň z příjmu právnických osob 20%

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem: 5% z hrubé mzdy

DPH: 7%

Daň z příjmu soukromých osob: 35%

Zdroj: World Bank, IMF, Bank of Thailand, Ministry of Commerce, analýza ZK Bangkok, (údaje z roku 2017)
* k 30. 06. 2018
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V Thajsku má vše svůj čas a 

tempo

Souhlas a soulad

Složitá společenská hierarchie

Důraz na formu – vnější image

Profesionální přístup

Získání důvěry

Pozvání na oběd/večeři do kvalitní 

restaurace

Specifický právní systém

Společenská tabu 

Pozorné naslouchání toho, co 

nebylo řečeno

Desatero pro obchodování v Thajsku



„Bohužel se nám v Thajsku nepodařilo prorazit, i když jsme měli tři 

zájemce, přestali komunikovat.“

(Strojírenská společnost)

“Oslovili jsme thajské aerokluby - bez reakce.”

(Výrobce ultralehkých letadel)

„Měli jsme v Thajsku zástupce, ale přešel na levnější čínské výrobky, o 

trhu nemáme žádné informace, musíme začít znovu.“

(Výrobce stavebních materiálů)

„Najali jsme si poradenskou firmu, která nám vybrala zástupce, půl roku 

jsme s ním komunikovali, chtěli jsme od něj podnikatelský plán, ale nic 

nám neposlal a nakonec přestal komunikovat.“

(Výrobce zdravotnických technologií)

Složitá thajská kultura a její nepochopení jsou 

častými příčinami neúspěchu



Thajci nesdělují negativní zprávy – v případě nezájmu přestanou 

komunikovat

Typický thajský zástupce obchoduje prostřednictvím zaběhnutých kontaktů, 

málokdy rozvíjí nové vztahy – někdy mu to společenská hierarchie ani 

nedovolí

Thajci většinou nerozumí marketingovému plánu v evropském pojetí

Thajci myslí srdcem, rychle se nadchnou, ale rychle také vychladnou - je 

nutné jednat velmi pružně a rychle reagovat na podněty

Thajci se rádi přimknou k silnému a bohatému partnerovi

O příčinách nezájmu můžeme jen spekulovat –

skutečný důvod se pravděpodobně nikdy nedozvíme



Thajci nereagují na emaily od neznámých partnerů

Používání emailů není příliš rozšířené – Thajci preferují komunikaci 

prostřednictvím mobilních aplikací

Hlavní komunikační platformou je LINE – kdo není na LINE, neexistuje!

Nejúčinnějším komunikačním kanálem v Thajsku je 

mobilní aplikace LINE



Rozdílné metody v dosahování podnikatelských cílů

Klasická strategie obchodování prostřednictvím pouze místních 

obchodních zástupců/distributorů ne vždy dobře funguje a nese s sebou 

značná rizika

Řešením je pečlivý strategický plán vstupu na trh na základě důkladné 

analýzy trhu a konkurenčního prostředí a obchodní model umožňující 

maximální kontrolu nad hodnotovým řetězcem

Jednání s thajskými obchodními partnery aneb co se 

nevešlo do „desatera“



Rozdílné metody v dosahování podnikatelských cílů

Evropa = důraz na:

Vědu, výzkum inovace

Efektivní výrobu

Zákaznický přístup

Konkurenceschopnost

Zisk je výsledkem celkového úsilí 

firmy od výzkumu po prodej a péči 

o zákazníka

Thajsko = snaha o:

Získání výhody

Zajištění výsadního postavení na 

daném trhu

Získání exkluzivity 

Zisk je primárně generován 

z monopolního, oligopolního či 

jinak výjimečného postavení na 

daném trhu



Klasická strategie obchodování pouze 

prostřednictvím agentů s sebou nese značná rizika

Klasický obchodní model:

Česká firma       Thajský zástupce 

Koncový zákazník

(Případná certifikace je na thajského 

agenta)

Rizika:

Žádná či minimální znalost 

trhu/zákazníků

Nulová kontrola nad koncovými 

cenami

Agent může přejít na spolupráci 

s konkurencí

Řešení:

Důkladná analýza trhu a 

konkurenčního prostředí

Pečlivý strategický plán vstupu na trh

Obchodní struktura s maximální 

kontrolou nad hodnotovým řetězcem 

co nejblíže ke koncovému zákazníkovi

Kontrola nebo alespoň vliv na cenovou 

politiku

Certifikace na právní subjekt vlastněný 

nebo alespoň kontrolovaný českou 

firmou



Export prostřednictvím místního zástupce

Obchodní zastoupení v kombinaci s místními partnery

Vlastní dovozní firma v kombinaci s místními distributory

Vlastní obchodní firma 

Místní výroba i obchod (případně s exportem do regionu)

…

Jaký obchodní model pro Thajsko zvolit?

Neexistuje jednoznačná odpověď, obchodní model je nutné 

přizpůsobit podmínkám trhu  v daném odvětví a možnostem české 

firmy!
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Kompletní strategie vstupu na thajský trh:

Analýza trhu: 

 Poptávka, její struktura a dynamika vývoje, hlavní hnací síly

 Konkurenční prostředí – zahraniční firmy, domácí hráči

 Jak odvětví funguje, kdo je kdo (odvětvové asociace, klíčové 

osobnosti, …)?

 Regulační rámec

Návrh a implementace strategie vstupu na trh: 

 Optimální obchodní struktura

 Výběr vhodných místních partnerů

Služby ZK Bangkok – strategie vstupu na trh a 

podpora při její implementaci



ZKUŠENOSTI ZE 
ZAHRANIČNÍHO 

OBCHODU  A 
STRATEGICKÉHO 
PORADENSTVÍ

Zahraniční kancelář CT v Bangkoku může poskytnout 

českým firmám profesionální podporu

ZNALOST HLAVNÍCH 
PRŮMYSLOVÝCH 

SEKTORŮ V THAJSKU

ZÁZEMÍ KANCELÁŘE V 
BANGKOKU

Zkušenosti ze zahraničního obchodu včetně vývozu investičních 
celků, řízení strategických projektů – zejména strategie vstupu 
na nové trhy, rozvoje nového podnikání a projektového 
financování

Velmi dobrá orientace v hlavních odvětvích thajské ekonomiky 
a schopnost navazovat a rozvíjet klíčové kontakty

Stálá přítomnost v Bangkoku poskytuje thajským obchodním 
partnerům komfort v období mezi jednotlivými návštěvami 
klienta
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Základní fakta, makroekonomické prostředí, mezinárodní 

konkurenceschopnost

Současná hospodářská politika 

Desatero pro obchodování v Thajsku

Podnikání v Thajsku

Služby ZK Bangkok

Shrnutí
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69 mil. trh s rostoucí střední vrstvou

Stabilní makroekonomické a podnikatelské prostředí

Fungující kapitálový trh

Silná podpora zahraničních investic

Členství v ASEAN a AEC – 650 mil. obyv.

Strategická poloha uprostřed:

 asijsko-pacifického regionu – polovina světové populace

 sub-regionu širšího Mekongu se 320 mil. obyv.

Velké thajské firmy expandují do zahraničí a těží z růstu rychle 

rostoucích sousedních ekonomik (Kambodža, Laos, Myanmar, Vietnam)

Shrnutí … Proč Thajsko?



Shrnutí … Thajské firmy s regionálním i globálním 

působením nabízejí českým dodavatelům širokou 

škálu příležitostí

Největší poptávka:

Špičkové stroje a strojní 

vybavení

Technologie světové úrovně, 

které dosud nejsou v Thajsku 

vyráběny

Luxusní designové výrobky 

oslovující vyšší střední třídu a 

bohatou vrstvu Thajců zejména 

z Bangkoku a okolí

Hlavní sektory, kde se mohou české 

výrobky a technologie uplatnit:

 Infrastruktura

 Ropný a plynárenský průmysl

 Petrochemický a chemický průmysl

 Energetika

 Zpracování odpadů

 Nové technologie (biotechnologie, …)

 Metalurgie

 Automobilový a letecký průmysl

 Potravinářský průmysl

 Výstavba rezidenčních projektů a 

hotelových komplexů

 ICT

 Zdravotnictví



Při podnikání v Thajsku je vždy jeden z partnerů vítězem a druhý 

poraženým – Thajci neznají pojem rovnocenného partnerství „win-win“

Rozvoj podnikání nelze svěřit thajským partnerům – musíte si to 

„odpracovat“ sami

Nutnost alokovat dostatečné množství financí a lidských zdrojů pro 

rozvoj podnikání v Thajsku a obrnit se trpělivostí

Obchodní struktura s maximální kontrolou nad hodnotovým řetězcem co 

nejblíže ke koncovému zákazníkovi

Přítomnost na thajském trhu je velkou konkurenční výhodou!

Shrnutí … Podnikání v Thajsku



Shrnutí … Obchodní modely založené na využití 

thajského obchodního partnera – dovozce a/nebo 

distributora

Výhody:

Znalost trhu a koncových 

zákazníků

Nižší počáteční náklady exportéra

Úspora manažerského času 

exportéra

Rizika:

Chybí kontrola nad hodnotovým 

řetězcem

Omezené informace o trhu a 

koncových zákaznících

Potenciální konflikt zájmů

Pokud partner přejde na jiného 

dodavatele, je nutné začít budovat 

business v Thajsku opět od začátku



Export je minulostí, 

budoucnost je v přítomnosti na místním trhu!

Shrnutí … Klíčovým faktorem úspěchu je stálá 

přítomnost na thajském trhu



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Jan Lembas

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v 

Bangkoku 

Suite No. 1807 Level 18, Park Ventures Ecoplex

57 Wireless Road 

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Thailand

Tel.: +66 2 309 3627; +66 2 309 3628

Mob.: +66 970 390 975

E-mail: jan.lembas@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz


