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Vietnam
Vietnamská socialistická republika

Hl. město Hanoj

Celk. počet obyvatel 92,7 mil. (2016)

Rozloha 331 212 km²

Měna: VND (1 USD = 22 709 VND)

HDP p.c. 2 185,69 USD                 

(ČR 18 266,55 USD)

Důležitá mezinárodní společenství: 

ASEAN, APEC, TPPA 

2019 – EVFTA

2016 dosáhla vzájemná obchodní

výměna obratu 912,5 mil. USD. Vývoz

činil 94,4 mil. USD a dovoz 818 mil.

USD. Záporné saldo tedy dosáhlo

723,6 mil. USD



Nárůst vzájemného obchodu

• Vývoj bilaterální obchodní výměny mezi ČR a 

Vietnamem vzrostl v období 2006-2016 

pětinásobně

• Zjednodušená administrativa

• Elektronické fakturace

• Významný nárůst střední třídy = zvýšená poptávka 

po luxusnějším zboží

Posilování vztahů

• Návštěva prezidenta ČR ve Vietnamu (červen 2017)

• „Fórum o obchodu a investicích Česká republiky – Vietnamská 

socialistická republika“, na Ministerstvu průmyslu a obchodu v 

Praze (Prosinec 2017)

• Návštěva náměstka MPO ČR Vladimíra Bärtla s podnikatelskou 

misí vedenou Svazem průmyslu a dopravy ČR (duben 2018)

• 18. června  2019 Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny 

V. Filipa ve Vietnamu – spolupráce ve výcviku nemocničního 

personálu

Aktuální trendy Vietnam



Vývoj dovozu z VN 2016-2018
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IMPORT Z VN

1. Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě 2. Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podob

3. Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, se zevní podešví z kaučuk 4. Procesory a řídící jednotky elektronických integrovaných obvodů, též k

ROK 2017 1. Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

2. Procesory a řídící jednotky elektronických integrovaných obvodů, též k 3. Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, se zevní podešví z kaučuk

4. Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podob ROK 2016

1. Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě 2. Elektronické integrované obvody - procesory a řídící jednotky, též kom

3. Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, se zevní podešví z kaučuk 4. Cestovní tašky, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky, s vnějším p



Vývoj vývozu do VN 
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EXPORT DO VN

1. Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění vody 2. Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

3. Pušky, karabiny a pistole na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn 4. Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin

ROK 2017 1. Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění vody

2. Pušky, karabiny a pistole na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn 3. Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin

4. Odpady, úlomky a odřezky z polymerů ethylenu ROK 2016

1. Části a součásti telefonních a ostatních přístrojů 2. Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená

3. Odpady, úlomky a odřezky z polymerů ethylenu 4. Pušky, karabiny a pistole na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn



Co by nás mohlo čekat?

Vize 2019

• Nárůst zájmu o teritorium (EVFTA)

• Zvýšení turistického ruchu

• Stále větší zájem ze strany českých 

turistů

• Vyjednávání o přímé letecké lince

• Zrušení krátkodobé vízové povinnosti
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