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Bc. Vlastimil ŠTULÍŘ 
 
Kambodža 
 

Anotace  
 
Kambodža patři mezi nejchudší státy regionu Jihovýchodní Asie, ale v této situace je skryt  
i potenciál – nejenom co se týče hospodářské interakce a cestovního ruchu. Je nebo není 
tato země příliš vzdálená od České republiky na to, aby bylo možné efektivně navazovat 
ekonomickou spolupráci? 
 
Klíčová slova  
 
Kambodža, spolupráce, interakce, potenciál. 
 
Summary 
 
Cambodia is one of the poorest countries in the South-East Asia region, but there is also 
potential in this situation – not only in terms of economic interaction and tourism. Is this 

country too far from the Czech Republic to be able to establish effective economic 
cooperation? 
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Úvod  
 
Téma studie jsem zvolil z toho důvodu, že asijské země jsou v současné době hybnou silou 
ekonomiky světa. Kambodža patři mezi nejchudší státy regionu, ale je pravděpodobné, že 
bude mít velmi silný budoucí růst. V současné době se Thajsko stává již luxusem, který si 
nemůže každý Evropan dovolit. Turistický ruch se tedy přesouvá do rozvojových částí 
regionu. Kambodža má nádhernou přírodu. Je však dle mého názoru příliš vzdálená od České 
republiky na to, aby bylo možné efektivně navazovat ekonomickou spolupráci.1 
 
Kultura a lidé v Kambodže 
 

Historie v kostce 

 
Nejslavnějším obdobím a největším rozkvětem pro říši bylo období království Angkor  
v 10. až 13. století. Z této doby pochází architektonický skvost a nejznámější památka Angkor 
Wat. Zánik této říše způsobily útoky Vietnamu a Siamu.  
 
V roce 1887 se Kambodža v čele s králem Nordomem stala součástí Francouzské Indočíny. 
Plnou nezávislost od Francouzů získala země v roce 1953 pod podmínkou demokratických 
voleb, které vyhrála strana prince Sihanouka. 
 
Následovalo období krutovlády Rudých Khmerů, které trvalo necelé čtyři roky v čele s Pol 
Potem. K moci se Rudí Khmerové dostali roku 1975 po obsazení hlavního města. Cílem bylo 
vytvořit izolovanou a soběstačnou Kambodžu. Způsob, kterým tomu mělo být docíleno, byl 
ovšem velmi drastický. Inteligence státu byla systematicky vyvražďována z důvodu hrozby, 
rodiny byly násilně oddělovány,  obyvatelé přesouváni z měst na venkov, vznikaly pracovní 
tábory, ze škol vznikala vězení, nejznámější se nachází v Phnom Penhu – S-21 Tuol Skleng, 
toto vězení přežilo pouze 12 vězňů. Hromadné vyvražďování a pohřbívání v masových 
hrobech nebylo v této době nic neobvyklého.  Za tuto krátkou dobu zahynuly více než  
2 miliony obyvatel. Kambodžská genocida na svém vlastním národu nemá ve světě obdoby  
a Kambodža se s touto krvavou minulostí dodnes vyrovnává.2 
 
Následovala vietnamská invaze roku 1979, která přerušila krutovládu Rudých Khmerů, 
trvající deset let. Roku 1991 byla v Paříži podepsána dohoda o konání demokratických voleb, 
které se konaly roku 1993. Roku 1998 smrtí Pol Pota úplně zaniklo hnutí Rudých Khmerů. 
 
V současné době je panovníkem Nordom Sihamoni, který nastoupil na trůn roku 2004. 
Nordom hovoří plynně česky, protože dlouhá léta žil a studoval v Praze.3 
 

                                                                 
1
 ZELENA, Jiří. Kambodža. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-427- 2. 

2
 SHORT, Phil ip. Pol Pot – dějiny zlého snu. BB Art, 2005. 

MABBETT, Ian; CHANDLER, David. Khmérové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

NOŽINA, Miroslav. Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.  ISBN 978-80-7106-897-6. 
3
 SLAVICKÝ, Stanislav. Scénické tradice jihovýchodní Asie. Praha: KANT, 2015. ISBN 978-80-7437-175-2. 
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Lidé 

 
Kambodža v součanosti uvádí zhruba 15 milionů obyvatel. Obyvatelstvo Kambodži je velice 
homogenní, skládá se z 90 % Khmerů, 5 % Vietnamců, 1 % Číňanů, Thajců a Čamů. Zbytek 
obyvatelstva jsou etnické skupiny, z nichž většinu tvoří malé skupiny původních obyvatel 
známých dohromady jako Khmer Loeu, kteří žijí izolovaně v horách.  
 
Kultura 

 
Nejrozšířenějším náboženstvím je théravádový buddhismus, který se v zemi vyskytuje již od 
počátku říše Angkor a je uznávaný dodnes. Tento náboženský směr vyznává 96 % obyvatel. 
Po dobu vlády Rudých Khmerů, kdy bylo zničeno velké množství chrámů, byly mnohé z nich 
opraveny a mniši se mohli vrátit zpět do svých domovů.  Bohužel jsou dodnes ještě 
zaminovaná rozsáhlá území země, která zmrzačila mnoho lidí, kteří se snaží živit žebráním.   
 

Jazyk 

 
Úředním jazykem je khmerština. Khmerský jazyk je považován za druhý nestarší jazyk 
monhkmérské jazykové rodiny. Používá své vlastní písmo a od ostatních jazyků se liší tím, že 
není tonální. 
 
Dříve se na území Kambodži hovořilo i francouzsky z důvodu kolonizace Francií. Dnes je však 
na ústupu ve prospěch pomalu se rozšiřující angličtiny. Anglicky se tedy domluvíte, občas  
s pomocí rukou a nohou. Na lokálních místech pouze rukama nohama. Občas se dá domluvit 
i francouzsky.   

 

Turismus 

 
Turismus patří v Kambodžském království k velice podstatnému sektoru. Každým rokem se 
čísla návštěvníků navyšují, což znamená zvyšující se popularitu této asijské země.  
 
Lidé sem jezdí především objevovat bohatou historii země, ať už skryté chrámy v džungli, 
nebo éru Rudých Khmerů. Připravte se tedy na davy turistů obdivující proslulý Angkor Wat 
nebo zjišťující drsná fakta na Killing Fields či ve věznici S-21. 
 

Geografie 

 
Starověké Kambodžské království, khmersky: Preahreacheanachakr Kampuchea, se rozkládá 
v jihovýchodní Asii. Sousedí s Thajskem, Laosem a Vietnamem a na jihozápadě má přístup  
k Thajskému zálivu Tichého oceánu.  
 
Středem země protéká veletok Mekong a nachází se zde největší jezero Tonlé Sap s rozlohou 
2.700 km2, podél nichž najdeme úrodná území s rýžovými políčky. 
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Na západě a jihozápadě země se nachází Kardamomské pohoří s nejvyšším kambodžským 
vrcholem Phom Auoral 1.813 m n. m. Směrem na jih se pak táhne Sloní pohoří a pohoří 
Annamské se tyčí na hranici s Laosem a Vietnamem. 
 
Celé tři čtvrtiny země jsou stále pokryty lesy. Nalezneme zde jak tropické deštné lesy, 
monzunové lesy, tak i savany a mangovníkové porosty na pobřežích. 
 
K oblíbeným turistickým destinacím na pevnině patří Siem Reap, hlavní město Phnom Penh  
a Sihanoukville, plážové letovisko. Z ostrovů je to Koh Rong. Naleznete zde také menší 
ostrůvky, které oplývají nedotčenou přírodou ukrytou ve svém vnitrozemí.  
 
Ekonomika Kambodže 
 
Světové banky na rok 2018 se Kambodža umístila na 135. místě ze 190. hodnocených zemí. 
Oproti předcházejícímu roku si mírně pohoršila (131. místo). Hodnocení země snižuje 
především komplikovaný proces zahájení podnikání, vydání stavebních povolení, 
vymahatelnost smluvních závazků či dostupnost elektrické energie. Příznivě je Kambodža 
hodnocena v případě snadného obdržení úvěrů pro soukromý sektor.  Za posledních 10 let 
země svou celkovou pozici mírně zlepšila, poté co byla v roce 2009 klasifikována jako 145. 

Nepříznivě je nadále Kambodža hodnocena z pohledu korupce. Na žebříčku Transparency 
International zaujímá 156. pozici ze 175. Globální index konkurenceschopnosti pro období let 
2017 až 2018 řadí Kambodžu na 94. pozici ze 137. Zde si země od roku 2014 udržuje stabilní 
pozici. 
 
Oproti roku 2017 rozpočet počítá s 12% zvýšením příjmů (na 18,75 % HDP) a 16% zvýšením 
výdajů (na 24,6 % HDP). Celkový rozpočtový deficit se mírně zvýší na 5,84 % HDP. Nárůst 
deficitu bude dán i většími vládními výdaji a také náklady spojenými s  červencovými volbami. 
Podle dřívějšího vládního prohlášení by minimální mzda státních zaměstnanců, vojáků 
a policistů měla letos  vzrůst na 250 USD. Předpokládá se, že porostou i další sociální výdaje 
(o 22 %), z toho polovina by měla jít na oblast vzdělání a investice v sektoru školství. O 17 % 
vzroste rozpočet na agendy obrany a bezpečnosti. S výjimkou Ministerstva zemědělství si 
polepší všechna klíčová ministerstva, nejvíce pak rezorty sociálních věcí, školství, 
zdravotnictví a obrany. 
 
Největším věřitelem zahraničního dluhu je Čínská lidová republika, která podle oficiálních 
zdrojů drží asi 47,5 % z dluhu státu (6,2 mld. USD). Podle mezinárodních kritérií je zatím 
Kambodža vystavena nízkému dluhovému riziku, a to i vzhledem k predikci příznivého vývoje 
ekonomiky. Nedostatečná celková transformace ekonomiky a nízká připravenost země 
reagovat na změny v globální ekonomice, se kterou je Kambodža velmi úzce propojena svou 
vývozní závislostí, na druhé straně zesilují riziko dodržovat dluhové závazky země. V letošním 
roce Kambodža plánuje podepsat 26 úvěrových projektů (4 se Světovou bankou, 10 s  ADB,  
4 s Čínskou lidovou republikou a po 2 s Japonskem, Francií, Korejskou republikou a Indií). 
 
Střednědobý pohled na rizika je pozitivní. Optimismus vyplývá z rostoucího přílivu přímých 
zahraničních investic a opatrné exportní diverzifikaci směrem k dalším  průmyslovým 
odvětvím. Naproti tomu veřejné investice nerostou tolik, kolik by odpovídalo stavu 
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ekonomiky, která již několik let prochází konjunkturou s  perspektivou jejího udržení. 
Z pohledu domácností je riskantní kvalita úvěrů a jejich závislost na realitním sektoru. Mohlo 
by to budoucna znamenat neschopnost splácet závazky v odvětví, kde nabídka začíná 
převažovat nad poptávkou. Dominantní textilní sektor kromě toho čelí hrozbě ztráty 
konkurenceschopnosti kvůli dalšímu zvýšení minimálních mezd (170 USD v roce 2018 ze  
153 USD v předcházejícím roce). Jeho odbyt se navíc příliš koncentruje na trhy v Evropské 
unii a Severní Americe – země, které nejcitlivěji reagují na aktuální politické změny 
v Kambodži. Brzdou všech ekonomických aktivit je nadále nedostatečná veřejná 
infrastruktura a vysoká cena za elektřinu, přestože národní regulátor plánuje na letošní rok 
její nepatrné snížení v hlavním městě a některých dalších provinciích (v průměru o 0,01 USD).  
 
Poslední den roku 2015 Kambodža spolu s  ostatními členy Sdružení národů Jihovýchodní 
Asie, ASEAN, vstoupila do Ekonomického společenství ASEAN (ASEAN Economic Community 
– AEC). Přestože vládní představitelé spatřují v integraci trhu spíše pozitiva, mezi malými  
a středními podnikateli převažují oprávněné obavy z otevřeného trhu kvůli omezeným 
kapacitám, nízké produkci, nedostatku financí a absenci technologií. Vzhledem k tomu, že 
vznik AEC je spíše formálním krokem, bezprostřední dopad na kambodžský zahraniční 
obchod nelze očekávat.  
 

Mezinárodní obchod 

 
Hlavními obchodními partnery Kambodže byly v roce 2017 Čínská lidová republika, členské 
státy Evropské unie, Spojené státy americké a Thajsko. Celkový objem obchodu země vzrostl 
za posledních 10 let přibližně sedmkrát, ze 837 milionů EUR v roce 2007 na 5,9 miliard EUR  
v roce 2017. Obchodní bilance je výrazně deficitní. Od roku 2016 se nicméně tempo růstu 
kambodžského vývozu do členských států Evropské unie snižuje, a to v důsledku klesající 
výkonosti kambodžského textilního průmyslu. Nedochází tedy již k tak výrazným propadům 
obchodní bilance jako tomu bylo v minulosti. Za růstem vzájemného obchodu stojí 
především systém všeobecných celních preferencí Evropské unie (GSP) a režim „Everything 
But Arms“ (EBA), ale také specializace země jako nízkonákladové destinace pro výrobu 
textilu a obuvi. 
 

Kambodža a vztahy s členskými státy Evropské unie 

 
Evropské unie má své zastoupení v Kambodži od roku 2002 (do roku 2009 Delegace Evropské 
komise, od prosince 2009 Delegace Evropské unie). Od listopadu 2011 má v Phnompenhu 
svého rezidentního velvyslance. 
 
V červnu 2011 byla slavnostně otevřena kancelář Evropské obchodní komory (EuroCham), 
jejímiž zakládajícími členy jsou Francouzská obchodní komora (Chambre de Commerce 
Franco-Cambodgienne – CCFC), Britská obchodní asociace (British Business Association 
in Cambodia (BBAC) a německá Hospodářská asociace (Arbeitskreis Deutsche Wirtschaft 
– ADW). 
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Poskytování financování z rozvojových fondů Evropské unie 

 
V roce 2014 byl schválen Víceletý indikativní program Evropské unie (MIP) 2014-2020 pro 
Kambodžu s rozpočtem 410 milionů EUR. 
 
Tabulka: Rozpočtové složky Víceletého indikativního programu Evropské unie pro Kambodžu. 
 

Sektor Částka (EUR) % 

 Zemědělství/správa přírodních zdrojů (vč. rybářství a lesnictví)  144 milionů 35 % 

Vzdělání/dovednosti 140 milionů 34 % 

Státní správa/administrativa 120 milionů 29 % 

Podpůrná opatření 6 milionů 2 % 

Celkem 410 milionů 100 % 

 
Smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Kambodžou 

 
Po více než deset let trvajícím jednání potvrdila Kambodža dne 8. srpna 2005 sukcesi do 
smluv s bývalou Československou socialistickou republikou. V platnosti zůstávají následující 
hospodářské smlouvy: 
 
- Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Československou socialistickou republikou  

a Kambodžským královstvím (Phnompenh, 11. února 1961). 
- Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou  

a Kambodžským královstvím (Praha, 11. ledna 1964). 
- Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou 

republikou a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. listopadu 1980). 
- Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou 

republikou (Praha, 19. listopadu 1980). 
- Dohoda mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou Kambodžské lidové 

republiky o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci  elektrické ústředny v Phnompenhu 
(Praha, 13. června 1983). 

- Dohoda mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou Kambodžské lidové 
republiky o poskytnutí úvěru na vyrovnání bilance obchodu v letech 1984-1985 (Praha, 
16. října 1984). 

- Dohoda mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou Kambodžské lidové 
republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na realizaci projektů 
hospodářské spolupráce v Kambodžské lidové republice (Phnompenh, 19. března 1986).  

- Protokol o modifikaci dohody mezi Vládou Československé socialistické republiky 
a Vládou Kambodžské lidové republiky o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické 
ústředny v Phnompenhu (Praha, 29. října 1987). 

- Platnost Dohody o výměně zboží z roku 1980 byla vzhledem k její neslučitelnosti se 
závazky České republiky vůči Evropské unii zrušena ke dni 28. října 2003.  

- Dne 12. května 2008 byla podepsána v Phnompenhu Dohoda o ochraně a vzájemné 
podpoře investic mezi vládami České republiky a Kambodže. 
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Obchodní vztahy s Evropskou unií 
 
Evropská unie byla v roce 2017 největším vývozním trhem pro kambodžské zboží.  
V dovozech jí však náleží až 5. místo po Čínské lidové republice, Singapuru, Thajsku  
a Vietnamu. Celkově je Evropské unie druhým největším obchodním partnerem Kambodže 
po Čínské lidové republice. Kambodža patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí (least 
developed countries, LDC) a využívá systému všeobecných celních preferencí (GSP) 
„Everything But Arms“ (EBA). V roce 2015 dokázala využít beztarifního vývozu na 95 %.   
 
Vzájemná obchodní bilance Evropská unie – Kambodža je výrazně nevyrovnaná. V roce 2017 
sice meziročně vzrostl vývoz z Evropské unie do Kambodže o 33 % na 851 milionů EUR, 
nicméně opačným směrem i přes vytrvale pomalejší růst (8,8 %) to bylo 5,1 miliardy EUR. 
Obchodní deficit se tak prohloubil na 4,2 miliardy EUR. 
 
Nejvýznamnější vývozní komoditou, kterou Evropská unie v roce 2017 z Kambodže dovezla, 
byly oděvy (74,9 %), obuv (12,8 %) a jízdní kola (5,8 %).  
 
Hlavní vývozní položky 
 

Mezi nejdůležitější vývozní komodity patří oděvy (70 % celkového vývozu), obuv, dopravní 
prostředky (především jízdní kola), přírodní kaučuk a zemědělské produkty (kukuřice, sojové 
boby, pepř a různé druhy ořechů). 
 

Hlavní dovozní položky 
 

Dovoz zahrnuje především látky pro oděvní průmysl, dopravní prostředky, velkoobchodní 
přízi, cigarety, elektrické komunikační vybavení a farmaceutické výrobky.  
 

Investice 

 
Vláda prosazuje svoji investiční politiku prostřednictvím Rady pro rozvoj Kambodže (Council 
for the Development of Cambodia – CDC), která je nejvyšším rozhodčím orgánem pro 
definování investiční strategie státu i pro schvalování jednotlivých investičních záměrů (týká 
se soukromých i veřejných investic). 
 
Pouze v následujících případech musí CDC žádat radu ministrů o schválení projektu: 
 
 investiční záměr nad 50 milionů USD; 
 politicky citlivá témata; 
 využívání přírodních a minerálních zdrojů; 
 projekty s případným negativním dopadem na životní prostředí; 
 projekty dlouhodobé (strategické); 
 projekty typu BOT (Build-Owned-Transfer), BOOT (Build-Owned-Operate-Transfer), BOO 

(Build-Owned-Operate) nebo BLT (Build-Lease-Transfer). 
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V souladu se zákonem o investicích (Law on Investment, 2004) vláda schválila investiční 
pobídky, které se týkají těchto oblastí: vyspělé technologie (Hi-Tech), tvorba nových 
pracovních příležitostí, exportně orientovaná výroba, agroprůmysl a zpracovatelský průmysl, 
infrastruktura a energetika, hospodářský rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, 
investice ve zvláštních ekonomických zónách (Special  Economic Zones, SEZ). Vláda garantuje, 
že investice realizované v souladu s přijatým zákonem o investicích jsou posuzovány bez 
diskriminace, nebudou znárodněny, nebude prováděna kontrola cen. Vláda zaručuje transfer 
prostředků do zahraničí – při platbách za dovozy a poskytnuté dluhy, transfer zisku  
i investovaného kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Investiční pobídky pro projekty 
ve zvláštních ekonomických zónách. 
 
Možné příležitosti pro firmy z České republiky v rozvojové spolupráci (projekty B2B) 
 
Sektor vodohospodářského a odpadního průmyslu: Přístup k pitné vodě nemá většina 
venkovského obyvatelstva. Mnohdy zde zcela chybí základní infrastruktura. Ve velkých 
městech je situace o něco lepší, ale i tam kapacita naráží na zvyšující se potřeby nových 
obyvatel a turistů. Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura by v některých oblastech 
mohla v nejhorším případě vést i k útlumu expandujícího cestovního ruchu, kterému se zatím 
velmi daří a stává se novým hybatelem rozvoje kambodžské ekonomiky. Jedná  se především 
o regiony, kam míří turisté nejčastěji (provincie Sihanoukville, Siem Reap a další). Chybějí 
studie proveditelnosti, zajímavá je i výstavba malých čističek pro menší komunity, města či 
hotelové rezorty.4 
 
Sektor zemědělství: Zemědělství je stále jedním z opěrných ekonomických odvětví 
Kambodže. Vysoká závislost na pěstování rýže však činí kambodžskou ekonomiku 
zranitelnou. Diverzifikovat agrární sektor a zvýšit produktivitu práce by pomohl přenos 
zkušeností ve zpracovatelských odvětvích a větší  mechanizace sektoru. Nové zemědělské 
technologie a inovativní postupy se tu uplatní při pěstování kaučuku, tropických plodů a 
pepře. Zajímavou oblastí je i transfer know-how v oblasti hospodaření a nakládání s dřevem 
z důvodu vysokého tempa odlesňování a ubývání původních tropických porostů. 
 
Sektor gumárenského průmyslu: Kaučuk patří mezi důležité suroviny, které Kambodža 
exportuje do zahraničí. Na světové trhy se však dostává převážně nezpracovaný. Zpracování 
kaučuku na místě v gumárenských závodech by Kambodži umožnilo více diverzifikovat její 
export a snížit závislost na vývozu textilních výrobků či rýže.  Uplatní se zde transfer know-
how i studie proveditelnosti. 
 
Sektor zdravotnictví: Zdravotní péče se potýká s  nízkou důvěrou ze strany veřejnosti kvůli 
nedostatečnému vybavení veřejných zařízení a kvalifikace personálu pro složitější zákroky. 
Roste proto počet soukromých klinik i zájem ze strany kambodžské střední třídy investovat 
do kvalitní zdravotní péče. Velký zájem je o zahraniční farmaceutika, která jsou na seznamu 
nejvíce dovážených produktů z Evropské unie. Rozvojové příležitosti jsou také ve vybavení 

                                                                 
4
 Rozvojová spolupráce. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/index.html  
Rozvojovka. http://www.rozvojovka.cz/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Bc. Vlas timi l  ŠTULÍŘ, Kambodža (2020_A_03) 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

9 

zdravotnických zařízeních (přístroje, lůžka, nástroje a další pomůcky pro rutinní i složitější 
zákroky). 
 
Sektor infrastruktury: Nynější dopravní infrastruktura je v nevyhovujícím stavu, avšak 
situace se pozvolna zlepšuje. Do tohoto sektoru míří v posledních letech významné investice 
a na rozvoj infrastruktury se zaměřují i hlavní donoři rozvojové pomoci. Bude nutné 
vybudovat nové systémy silniční infrastruktury a veřejné či hromadné dopravy. Pro firmy 
z České republiky se v některých případech dle povahy financování nabízejí příležitosti 
participovat v infrastrukturních tendrech. Aktivní je v tomto směru hlavně Světová banka  
a Asijská rozvojová banka (výstavba a modernizace silničních úseků).  V roce 2016 bylo 
rekonstruováno a znovu otevřeno železniční spojení pro nákladní a osobní přepravu mezi 
Phnompenhem a Sihanoukville. V plánu jsou rekonstrukce dalších železničních úseků. Zde by 
se mohly uplatnit zkušenosti firem z České republiky s  traťovými zabezpečovacími zařízeními 
a signalizačními technologiemi. 
 

Organizace z České republiky působící na území Kambodži po roce 1989 

 
Po roce 1989 se v Československu namísto internacionální pomoci objevil požadavek 
spolupráce na principech vzájemné výhodnosti. To posunulo česko-kambodžkou 
ekonomickou, obchodní i kulturní spolupráci na nízkou úroveň i vzhledem k problematické 
politicko-ekonomické situaci v Kambodži, i pro nezájem subjektů z České republiky. Na místě 
nicméně působí humanitární organizace, například Člověk v tísni či Charita Česká 
republika. Českou republiku Norodom Sihamoni znovu navštívil až v roce 2006, kdy jako 
jediný král obdržel čestné občanství hlavního města Prahy. Zatím poslední jeho návštěva se 
uskutečnila v březnu 2010 a Norodom Sihamoni během ní obdržel čestný doktorát na 
pražské Akademii múzických umění a navštívil své přátele z doby studií v Československé 
socialistické republice. 
 
Od roku 2004 se na výzkumu v archeologickém parku Angkor podílí i výzkumný tým z České 
republiky (Czech National Project in Angkor, CNPA). První výzkumný projekt se týkal datování 
nálezů dřevěných prvků pravděpodobně původních obydlí, nalezených v hloubce několika 
metrů pod terénem v blízkosti chrámu Phimeanakas v areálu Angkor Thom. Druhým 
výzkumným úkolem byla analýza složení pískovce použitého pro výstavbu některých 
angkorských chrámů, mj. za účelem nalezení lomů, ze kterých byl pískovec dodáván.  
V současné době probíhajícím projektem, schváleným pro roky 2010-2014, je analýza 
strukturní integrity kamenných chrámů, výzkum příčin jejich rozpadu a možností zpomalení 
nebo zastavení tohoto procesu. Členy CNPA jsou Výzkumné centrum v Řeži u Prahy, 
Akademie věd České republiky a Západočeská univerzita v Plzni. 
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Závěr 
 
Kambodža je země s velmi pohnutou minulostí, která před rokem 1989 a před nástupem 
Rudých Khmérů k moci měla Česká republika v Kambodži velvyslance, posléze  chargé 
d'affaires. Po lednu 1979, kdy Vietnam osvobodil od vlády Rudých Khmérů Kambodžu se 
v rámci komunistického bloku se Československá socialistická republika účastnila obnovy 
zničených závodů, a to až do roku 1989. Kambodža v současné době nemá potenciál pro 
mezinárodní obchod s Českou republikou. Ať už z důvodu logistiky, tak minimální kupní s íly. 
Export tvoří primárně textilní průmysl, jízdní kola a nezpracovaný kaučuk. Velkou příležitost 
skýtá možnost humanitární pomoci tomuto státu, jelikož je zde vysoká míra negramotnosti, 
nedostatečná infrastruktura a minimální využití nerostných zdrojů. V rámci trestné činnosti 
Kambodžanů v České republice nebylo zjištěno, že by touto skupinou osob byly páchány 
trestné činy. Jednou ze služeb, které Kambodža nabízí je turistika, kdy Kambodža má 
nádherné památky a kraj jako takový. V současné době se stává turisticky zajímavou, jelikož 
Thajsko, které tuto roli plnilo dříve se stává pro Evropany drahým letoviskem. V  Kambodži je 
nejčastější trestná činnost páchaná na občanech cizích států krádež, kapsářství. Bylo zjištěno, 
že v Kambodží se naopak dopustily osoby z České republiky různých deliktů a to na rovině 
sexuální deliktů (pohlavní styk s  nezletilými) a obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami. Ze zdrojů nebylo zjištěno, že by v současné době probíhala policejní spolupráce 
s Kambodžou. Největší policejní spoluprací bylo zatčení zakladatele Piratebay v Kambodži, 
avšak Kambodža nemá smlouvu o vydávání osob. Z  humanitární pomoci je v současné době 
poskytována dlouhodobá pomoc z rozvojového fondu Evropské unie s rozpočtem 410 
milionů EUR. Dále jsou v Kambodži zastoupeny mise organizace Člověk v tísni, která zde 
působí od roku 2008.  
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