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Vietnam 

 

Anotace  

 

Indikativní popis interakce České republiky a Vietnamu, s  důrazem na hospodářskou výměnu 
obou zemí, respektive projekty humanitární či rozvojové pomoci/spolupráce z České republiky 
do Vietnamu. 
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Indicative description of the interaction between the Czech Republic and Vietnam, with 

emphasis on the economic exchange of both countries, respectively humanitarian 

or development aid and cooperation projects from the Czech Republic to Vietnam. 
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Vietnam 

 

Vietnam, nebo-li Vietnamská socialistická republika (VSR), je stát v jihovýchodní Asii. 

Nachází se na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. Jeho sousedé 
jsou Kambodža, Čína, Laos. Hlavní město je Hanoj. Úředním jazykem je vietnamština. Obyvatel 
je více než 90 miliónů. Platidlem je vietnamský Dong. 

Od roku 1995 je Vietnam členem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a od roku 

2007 též členem Světové obchodní organizace. Ve Vietnamské socialistické republice existuje 
ústavně jediná politická strana – komunistická, ale přesto se jedná o tržní ekonomiku. Rozsáhlé 
přímé zahraniční investice jsou hnací silou ekonomického rozvoje země a mají stěžejní význam 
pro současný rychlý rozvoj a modernizaci vietnamské společnosti. Počátek vztahů s Českou 
republikou sahá do 50. let XX. století, ale výraznější hospodářská spolupráce nastává až  

v 70. letech XX. století v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Tato spolupráce se na 
počátku 90. let zhroutila a v posledních letech vzájemný obchod opět pozvolna roste.  
 

Podepsané bilaterální dohody v oblasti bezpečnosti 
 

 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou 

republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, Praha, 12. říjen 1982,  
č. 98/1984 Sb. 

 Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
a z majetku, Praha, 23. květen 1997, č. 108/1998 Sb. 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
o leteckých službách, Praha, 23. květen 1997, č. 72/2001 Sb. m. s. 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
o podpoře a vzájemné ochraně investic Hanoj, 25. listopad 1997, č. 212/1998 Sb. 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
o předávání a přebírání občanů obou států Praha, 12. září 2007, č. 26/2008 Sb. m. s. 

 Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické 
republiky o předávání a přebírání občanů obou států Praha, 12. září 2007, č. 27/2008 Sb. 
m. s. 

 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany 
Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání, Hanoj, 
28. srpen 2009, č. 123/2009 Sb. m. s. 

 Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 

o spolupráci v boji proti trestné činnosti, 7. červen 2017. 
 Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 

o předávání odsouzených osob, 7. červen 2017. 
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Humanitární pomoc  

 

Vietnam je jedním z tradičních příjemců české rozvojové pomoci. Přes značný ekonomický 
pokrok dosažený v minulých letech se země potýká s problémy v oblasti infrastruktury, životního 
prostředí, stejně tak i s ekologickými následky vietnamsko-amerického vojenského konfliktu. Ve 
Vietnamu byly v posledních letech realizovány významné reformy, přesto zůstává mezi zeměmi  
s nízkým příjmem a na žebříčku zemí dle Indexu lidského rozvoje zaujímá 121. místo. V  souladu 
s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na léta 2010–2017 je Vietnam 
zařazen do kategorie „phase-out“ zemí, kde již nejsou od roku 2013 zahajovány nové bilaterální 
rozvojové projekty, avšak v zájmu zodpovědného přístupu zahraniční rozvojové spolupráce je 
možné zvažovat dílčí rozvojové intervence s cílem posílit udržitelnost dokončených projektů. Od 
roku 1996 do současnosti realizovala Česká republika ve Vietnamu rozvojové projekty v hodnotě 
cca 633 milionů Kč (podrobněji viz. přílohy). V posledních letech byla rozvojová pomoc 
soustředěna zejména do dvou sektorů – ochrana životního prostředí před následky působení 
toxických látek a průzkum ložisek nerostných surovin. V současnosti jsou v zemi realizovány 
pouze malé lokální projekty při zastupitelském úřadě a program vysílání učitelů v gesci České 
rozvojové agentury.1  
 

Obchodní vztahy 

 

Česká republika má tradiční hospodářské vztahy již od poloviny minulého století. Statisíce 
v minulosti studujících a pracujících Vietnamců v naší zemi navozují předpoklad širší hospodářské 
spolupráce, která se však v praxi nerealizuje a úroveň obchodu, zejména českého exportu do 
Vietnamu, je nižší než do srovnatelných zemí v Asii. Důvodem je nestandardní vietnamský trh, 
který je založen na dlouhodobých vztazích partnerů a osobních kontaktech a bohužel i korupci. 
Bez prostředníků/lobbyistů, kteří mají vazby do nejvyšších pater politické a ekonomické 
hierarchie země se větší projekt uskutečňuje jen obtížně. 

Česká republika má dlouhodobě s Vietnamem zápornou obchodní bilanci. V roce 2016 
dosáhla vzájemná obchodní výměna obratu 912,5 milionů USD. Vývoz činil 94,4 milionů USD a 
dovoz 818 milionů USD. Záporné saldo tedy dosáhlo 723,6 milionů USD. Z historické řady vývoje 
bilaterální obchodní výměny vyplývá, že český export do Vietnamu vzrostl v období 2006-2016 

pětinásobně, zatímco dovoz vzrostl 7x a obchodní obrat 6,9x. Vliv na zápornou bilanci má dovoz 
levnějšího spotřebního zboží (obuv a oděvy) nebo potravin (ryby a korýši), ale v posledních letech 
rapidně roste i dovoz elektronických zařízení a komponentů a dílů vč. telefonů a příslušenství pro 
silniční vozidla, který realizují nadnárodní společnosti. Ty využívají komponenty k montáži 
finálních výrobků v jejich českých závodech. Část těchto dovozů zůstane na našem trhu, ale 
většina je využita k reexportu do dalších států Evropské unie. České firmy se ve větší míře 
prosazují na vietnamském trhu v oblasti speciálu a dále v těžební technice a dalších 
strojírenských oborech. Současně v poslední době uzavřené kontrakty a další probíhaj ící jednání 
dávají příslib zvýšeného exportu energetických zařízení v nadcházejícím období.  

                                                                 
1 Vietnam. Rozvojová spolupráce. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. https://www.mzv.cz/jnp/cz/  

zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/dalsi_zeme/vietnam.html  
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Firmy z České republiky doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 
90 milionů USD (splacený kapitál 52 milionů USD). Největším českým investorem ve V ietnamu je 
firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na 
vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Druhým 
největším investorem je společnost Elmich Group, která v roce 2015 otevřela závod na výrobu 
kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam v hodnotě 18 milionů USD. Třetí největší investicí je 
závod na výrobu kondenzátorů Hydra a. s. v hodnotě 7 milionů USD v provincii Quang Nam. 
Perspektivním sektorem pro české investory je také oblast cestovního ruchu. Jedním z úspěšných 
projektů v tomto sektoru je investice firmy East Sea Travel do pětihvězdičkového hotelu The 
Anam Resort v přímořském letovisku Nha Trang.2 

K méně úspěšným investičním projektům českých firem ve Vietnamu patří investice firmy 
Trade BGM do závodu na plavení kaolínu QBBK v provincii Quang Binh. Vzhledem k insolvenci 

firmy Trade BGM nyní závod QBBK spravuje český insolvenční správce. Další problematickou 
investicí je kamenolom firmy Sezako Přerov, který je již několik let mimo provoz z důvodů 
probíhajících sporů s vietnamským společníkem a místními orgány. 

Firma ALTA BRNO dodávala, jako zástupce exportní aliance Česká dobývací technika, 
dobývací a dopravní technologie pro vietnamské uhelné šachty. V současnosti se společností 
Vinacomin spolupracuje firma INCO, Fite, T Machinery, Ferrit a další. Textilní stroje exportují do 
Vietnamu v rámci svých zahraničních koncernů bývalé české továrny ELITEX, dnes Saurer Czech  
a Rieter Textile Systems. Na vietnamském trhu vystupuje aktivně i firma PILOUS, významný 
výrobce pásových a kotoučových pil. Ve spolupráci s vietnamskou firmou HAMECO rozeběhla 
společnou výrobu, určenou pro vietnamský i zahraniční trh. Textilní stroje exportují do Vietnamu 
v rámci svých zahraničních koncernů bývalé české továrny ELITEX, dnes Saurer Czech a Rieter 
Textile Systems. Mezi další aktivní firmy v teritoriu patří Česká zbrojovka, Omnipol, Retia, ERA, 
Lichna Trade, Výzkumný ústav chemických zařízení (VÚCHZ), PSJ Holding, Škoda jaderné 
strojírenství, Ústav jaderného výzkumu Řež, MAVEL a. j.3

 

 

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let  

 

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Vietnamem dosáhla v roce 2016 

celkového obchodního obratu v objemu 912,5 milionů USD, vývoz činil 94,4 milionů USD a  dovoz 

818,1 milionů USD. Záporné saldo dosáhlo objemu 723,6 milionů USD a uvedené údaje 
naznačují, že nepříznivý trend v podobě narůstajícího deficitu pokračuje. Export České republiky 
v roce 2016 ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 3,4 %, zatímco dovoz vzrostl o 21,7 %  

a obrat o 18,4 %, což mělo za následek nárůst obchodního deficit o 28,6 %. V exportu České 
republiky převládají výrobky skupiny 7 SITC „Stroje a dopravní zařízení“ s podílem 42,6 % na 

celkovém vývozu. Na druhém místě je skupina 3 „Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ 

s podílem 15,9 % a na třetím místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 15,7 %. 

                                                                 
2
 Vietnam. Obchodní a ekonomická spolupráce. Business Info. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17974.html 
3
 Vietnam. Obchodní a ekonomická spolupráce. Business Info. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17974.html 
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Mezi perspektivní odvětví se kromě tradičních strojírenských a telekomunikačních zařízení řadí 
environmentální technologie a zařízení na využívání obnovitelných energetických zdrojů, ale i 
zemědělské  
a potravinářské produkty. 
 

Konkrétní komodity s největším podílem na vývozu (seřazeno podle objemu): 
 

Části telefonních přístrojů (7,8 milionů USD), hnojiva (6,0 milionů USD), odřezky z plastů 
(3,5 milionů USD), kondenzátory (3,3 milionů USD), umělá střeva (3,2 milionů USD), dětské 
stavebnice (3,1 milionů USD), zbraně (2,8 milionů USD), elektrické spínače (2,4 milionů USD), 
plastové desky (2,3 milionů USD), hovězí kůže (2,3 milionů USD), pístové motory (2,2 milionů 
USD), sklo (2,0 milionů USD), lokomotivy (1,9 milionů USD), kabely (1,7 mil USD), proudové 
motory (1,7 milionů USD). 
 

Konkrétní komodity s největším podílem na dovozu:  

 
Celulární telefony (188 milionů USD), obuv (163 milionů USD), integrované obvody  

(72 milionů USD), díly pro motorová vozidla – zejména převodovky a airbagy (26 milionů USD), 
cestovní zavazadla (19 milionů USD), procesory a řídící jednotky (15 milionů USD), mikrofony  
a reproduktory (13 milionů USD), kaučuk (10 milionů USD), kondenzátory (8 milionů USD), šrouby 
(8 milionů USD), transformátory (7 milionů USD), monitory (7 milionů USD).4 

 

Kriminalita občanů 

 

Vietnam 

 

Více přiblížit či charakterizovat strukturu vietnamského podsvětí je velmi obtížné. Toto 
uskupení postrádá pevnější uspořádání a při různém stupni kooperace vedle sebe působí velké 
množství větších či menších skupin, které si vzájemně konkurují a jsou spojeni jak rodinnými 
nebo také obchodními vazbami. Menší skupiny o 5 – 6 pachatelích bývají jednoduše uspořádané 
a mají většinou 1 či 2 silné osobnosti, větší skupiny jsou většinou členěny na určité sekce, které 
se zaměřují na určitou trestnou činnost. Těmto sekcím rozdává úkoly nejsilnější osoba v  rámci 

sekce, boss. Organizovanost vietnamských gangů v České republice je menší, ale za to vyniká  
v širokém spektru trestné činnosti – vydírání, krádeže, vraždy na objednávku, pašování lidí, 
drobné krádeže atd. Tyto malé skupiny – gangy jsou limitované, neboť nemají sílu ani dostatek 
finančních prostředků, aby pronikly do státní správy. Je to v podstatě nejnižší kategorie 
vietnamského podsvětí, navíc je velmi zranitelná ať už ze strany státních orgánů nebo 
konkurenčních gangů. Životnost těchto malých skupin je krátká a v případě úspěchu se většina 
transformuje do vyšších forem vietnamského zločinu. Malé skupiny nevznikají jen na území 
České republiky, ale jsou to skupiny, které k nám migrovali z Vietnamu, nebo přišly ze západní 

                                                                 
4 

Vietnam. Obchodní a ekonomická spolupráce. Business Info. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17974.html 
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Evropy v drtivé většině z Německa. Vietnamské kriminální aktivity můžeme rozdělit do několika 
oblastí. Zaměřují se na hospodářskou kriminalitu, násilnou trestnou činnost, lichvu a v poslední 
době obchod s drogami. Vietnamská kriminalita se zaměřuje i na obchodování s lidmi 5, obchod 

se zbraněmi či prostitucí. V poslední době hraje prim trio těchto kriminálních aktivit: 
 

 hospodářská trestná činnost; 
 násilná trestná činnost; 
 obchod s drogami. 

 

Česká republika 

 

O občanech České republiky, kteří by vykonávali trest odnětí svobody ve Vietnamu není 
dostatek informací. Není znám jejich přesný počet a tak se jen můžeme domnívat, že uvězněni 
nějací jsou, to je dáno tím, že ne všichni o svém zatčení informují zastupitelský úřad. Čeští 
občané v České republice však spolupracují s  vietnamskými gangy na našem území, kdy jsou 
najímání především jako řidiči – kurýři. Větší možnost jim Vietnamci nedávají. 
 

Kuriozity 

 

Největší producent černého pepře 

 

 Spousta jídel se bez něj neobejde a používáme jej téměř denně: řeč je o černém pepři, 
jehož největším producentem je právě Vietnam. Ve Vietnamu se vyprodukuje 163,000 tun 

pepře, což činí 34 % světové produkce. 
 

Největší nejihoamerický producent kávy  

 

Káva je ve Vietnamu velmi populární nápoj. Není tedy divu, že vietnamská produkce kávy 
je, hned za tou brazilskou, největší na světě. Ročně se zde vyprodukuje až 1.4 tun.6 

                                                                 
5 JANOUŠEK, Artur. Ve Vietnamu býval hvězdou, v Česku mu hrozí vězení za pašování krajanů. IDnes.cz, 29. IV. 2017.  
https://zpravy.idnes.cz/pasovani -lidi-vietnamec-zpevak-cesko-nemecko-fn2-

/domaci.aspx?c=A170428_202558_domaci_pmk 
6
 Most Stairs Climbed while Balancing a Person on the Head – Guinness World Records. Youtube, 10. I. 2017.  

 https://www.youtube.com/watch?v=VIPX3pqgfFY 
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VIETNAM: PŘEHLED PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 1996 – 2015 

 

Název projektu Realizátor Modalita pomoci Popis projektu 
Doba 

realizace 

Rozpočet 
v CZK* 

 

Vzdělávání 

Podpora vědecko-

výzkumných kapacit 

pedagogů a studentů 
Zemědělské a lesnické 
univerzity v Hue, Vietnam 

Česká 
zemědělská 
univerzita 

vysílání 

vysokoškolských 
učitelů 

Záměrem projektu je zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání ve Vietnamu 
pomocí zvýšení úrovně vědecké práce. Dojde k evaluaci stávajících vědeckých 

výsledků HUAF a  implementaci efektivního systému přerozdělování finančních 
prostředků na vědu a  výzkum. Čeští vysokoškolští pedagogové se budou 
podílet také na přímé realizaci seminářů cílené na identifikaci relevantních 
výzkumných témat, samotné zpracování a vyhodnocení dat a publikační 
dovednosti.  

2015  

až 2016 
2 000 000 

 

Dodávka pitné vody  

a výstavba kuchyně pro 
školku v Nguyen Hue  
v provincii Cao Bang 

Nguyen Hue 

Kindergarten 

malý lokální projekt 

při zastupitelském 
úřadu 

Dodávka filtračních zařízení, vyhloubení studny a výstavba kuchyně pro 
mateřskou školku v jedné z nejchudších provincií na severu Vietnamu  

2015 275 000 

 

Dodávka vodního 

filtračního systému, 
kuchyňského vybavení, 
vyučovacích  
a integračních prostředků 
pro mateřskou školu  
Be Trieu, okres Hoa An 

v provincii Cao Bang 

Be Trieu 

Nursery School 

malý lokální projekt 

při zastupitelském 
úřadu 

Dodávka vodního filtračního systému, kuchyňského vybavení, vyučovacích  
a integračních prostředků pro mateřskou školu  

2014 280 000 

 

Poskytnutí moderního 

vybavení pro vysokou 

školu ekonomie a financí 
Thai Nguyen  

Thai Nguyen 

College 

of Economy 

and Finance 

malý lokální projekt 

při zastupitelském 
úřadu 

Vybavení počítačové učebny a tříd výpočetní technikou, projektory  
a počítačovými stoly 

2013 
335 907 

Kč 

zastupitelský 

úřad 

Vzdělání a multiplikace 
sítě trenérů odborného 
vzdělávání ve Vietnamu 

Club Hanoi,  

o. s. 
dvoustranný projekt 

V rámci projektu proběhl základní výzkum a tři pracovní workshopy, jejichž 
výsledkem byla zpráva o stavu odborného vzdělávání ve Vietnamu. Následně 
byla připravena kurikula odborného vzdělávání spolu s  dalšími dokumenty, 
které se věnují způsobu implementace poznatků o posilování odborného 
vzdělávání a podpoře trhu práce do systému Vietnamské socialistické 
republiky. Byla vybrána a vyškolena síť trenérů odborného vzdělávání z celého 

Vietnamu, včetně absolvování stáže do České republiky.  

2011 

- 2013 
6 377 733 

Česká 
rozvojová 

agentura 
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Vybudování střediska pro vyšší 
odborné vzdělávání  
a pro zvyšování odborné 
kvalifikace  

Technická univerzita 

Liberec 

dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo vybudování dobře fungujícího centra 
odborné spolupráce v přímořském městě Nha Trang. 
Byla vybudována základna pro podporu technického 

vzdělávání ve Vietnamu. Středisko bylo vybaveno 
moderním technickým a technologickým laboratorním 

vybavením, několik pedagogů z Vietnamu bylo přijato do 
doktorského studijního programu na Technické 

univerzitě Liberec, zároveň zde probíhá výuka  
50 vietnamských studentů v bakalářském studijním 
programu a v přípravě je dalších 30 studentů. Středisko 
pro vyšší odborné vzdělávání bude dále sloužit ke 
zvyšování odborné kvalifikace a odborného růstu i pro 
vietnamské pedagogy.  

2006  

- 2010 
20 703 863 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Technická a metodická pomoc 

při zakládání fakulty 
technického, enviromentálního, 

zemědělsko-potravinářského 
inženýrství  

Česká zemědělská 
Univerzita v Praze 

dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo poskytnutím technické  

a metodické pomoci v magisterském studijním 

programu založit fakultu strojírenského, 
environmentálního a zemědělského inženýrství na 
Hanojské zemědělské univerzitě. Kromě toho byla 
založena sociologická laboratoř včetně vybavení pro 
CEPECE (Centre for International Professional and 

Technological Cooperation and Exchange) za účelem 
sociologického průzkumu v zemědělských regionech  
a technologií z České republiky byla vybavena laboratoř 
strojírenského inženýrství. Spolupráce České zemědělské 
Univerzity s CEPECE pokračuje i po ukončení projektu.  

2006 

- 2010 
9 886 200 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Odborná příprava 10 
vietnamských žáků v českých 
středních odborných učilištích, 
včetně zdravotní péče  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České 
republiky 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví České 
republiky 

dvoustranný 

projekt 

Usnesení Vlády České republiky č. 667/1993, pomoc při 
výchově kvalifikovaných pracovníků formou odborné 
výuky ve středních odborných učilištích.  

1997 

- 1999 
109 000 000 

Ministerstvo 

práce 

a sociálních věcí 
České republiky 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

České republiky 

Zdravotnictví 

Zdravotnické vybavení  

a renovace infrastruktury pro 

zdravotní středisko v obci 

Co Noi 

Health Care Station 

of Co Noi commune 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dodávka zdravotnických zařízení, vodní pumpy  

a generátoru a drobná rekonstrukce/opravy zdravotního 

střediska v jedné z nejchudších provinciích severního 
Vietnamu  

2015 225 000 

zastupitelský 

úřad 
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Podpora ženské nemocnice 
v Nam Dinh dodávkou jednoho 

nepřenosného inkubátoru pro 
jednotku intenzivní péče pro 
novorozence 

Nam Dinh Maternity 

Hospital 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dodávka inkubátoru pro jednotku intenzivní péče pro 
novorozence 

2014 220 000 

zastupitelský 

úřad 

Dodávka doplňkového 
zdravotnického vybavení pro 

jednotku intenzívní péče 

Central Transport 

Hospital 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Zdravotnické vybavení pro jednotku intenzivní péče  2012 200 000 

zastupitelský 

úřad 

Podpora kontrolního oddělení 
infekce v česko-vietnamské 

nemocnici v Hai Phong 

Nemocnice  

česko-vietnamského 

přátelství v Haiphongu 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Podpora kontrolního oddělení infekce  2011 200 000 

zastupitelský 

úřad 

Dodávka zdravotního vybavení 

pro Nemocnici česko-

vietnamského přátelství v Hai 
Phong 

HOSPIMED, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 
Dodávka zdravotní techniky 2011 1 997 000 

Česká rozvojová 
agentura 

Dodávka zdravotního vybavení 

pro Ortopedické a rehabilitační 
centrum Bac Thai pro děti se 
sníženou schopností mobility  

HOSPIMED, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 
Dodávka zdravotní techniky 2011 998 000 

Česká rozvojová 
agentura 

Inovace zdravotnické stanice a 

umožnění základní zdravotnické 
péče  

Lidový výbor obce Hai 

Lam, Mgr. Kocourek 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Inovace zdravotnické stanice a umožnění základní 

zdravotnické péče  
2010 350 000 

zastupitelský 

úřad 

 Dodávka zdravotnického 

vybavení pro rehabilitační 
centrum Bac Thai  

Bai Thai Center 

for Orthopeadics 

and Rehabilitation 

of Handicapped Children 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dodávka zdravotnického vybavení pro rehabilitační 
centrum Bac Thai  

2009 500 000 
zastupitelský 

úřad 

 Zpracování manuálu pro 

nakládání s odpady ve 

zdravotnictví  

ETC Consulting Group, s. 

r. o. 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Zpracování manuálu pro nakládání s odpady ve 

zdravotnictví 
2008 326 564 

zastupitelský 

úřad 

Vybavení kliniky pro chudé, 

okres Ham Thuan Bac, provincie 

Binh Thuan  

Lidový výbor okresu 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Vybavení kliniky pro chudé, okres Ham Thuan Ba c, 

provincie Binh Thuan 
2008 718 280 

zastupitelský 

úřad 
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Nákup zubařských křesel  
a souvisejícího nástrojového 

vybavení pro Nemocnici 

vietnamsko-česko-slovenského 

přátelství  v Haiphongu  

Viet Tiep Haiphong 

Hospital 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Nákup zubařských křesel a souvisejícího nástrojového 
vybavení pro Nemocnici vietnamsko-československého 
přátelství v Haiphongu 

2007 1 019 000 
zastupitelský 

úřad 

Rekonstrukce a modernizace 

technického vybavení 

nemocnice v Haiphongu  

HOSPIMED, s. r. o. Praha 
dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo zlepšení diagnostických činností 
nemocnice, zavedení nových terapeutických metod 

a zlepšení úrovně hygieny v nemocnici. To sebou 

přineslo zlepšení odborné úrovně lékařské péče, zvýšení 
technické úrovně moderních zařízení, modernizaci 
nemocničních procesů, zlepšení rozsahu a kvality 
poskytované péče, zvýšení odborné kvalifikace 
zdravotnického personálu atd. Školení personálu zvýšilo 
odbornou úroveň specialistů nemocnice.  

2006 

- 2010 
24 999 977 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Rekonstrukce a modernizace 

nemocnice v Hai Phongu 

Fakultní nemocnice  

v Motole, Praha 

dvoustranný 

projekt 

Podpora obnovy a modernizace nemocnice, vybavení 

technikou a zařízením, seznámení odborníků s kvalitou a 
možnostmi zdravotnické techniky České republiky 

1999 

- 2003 
33 000 000 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Pomoc při vybudování  
a provozu střediska ortopedie a 
rehabilitace v provincii Bac Thai  

Fakultní nemocnice 

Motol, Praha 

dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo vybudovat středisko ortopedie  
a rehabilitace pro zdravotně postiženou mládež 
v provincii Bac Thai a dodávkami potřebné zdravotnické 
techniky a zdravotnického materiálu, stejně jako 
zaškolením zdravotnického personálu napomáhat při 
provozu tohoto střediska.  

1996 

- 2007 
46 000 000 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Státní správa a občanská společnost 

Podpora reintegrace navrátilců 
na místní trh práce 

Ministerstvo vnitra 

České republiky 

dvoustranný 

projekt 
Podpora reintegrace navrátilců na místní trh práce 2010 2 000 000 

Ministerstvo 

vnitra České 
republiky 

Posilování kapacit vietnamského 

Fondu pro životní prostředí 
prostřednictvím přenosu 
zkušeností z fondů ze střední  
a východní Evropy  

Development 

Worldwide, o. s. 
trojstranný projekt Posilování kapacit v oblasti životního protsředí 2006 145 000 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Výměna zkušeností mezi resorty 
financí České republiky  
a Vietnamské socialistické 

republiky 

Ministerstvo financí 

České republiky 

dvoustranný 

projekt 
Výměnná odborná stáž pracovníků státní správy 2011 60 172 

Ministerstvo 

financí České 
republiky 
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Výměna zkušeností mezi resorty 
financí České republiky  
a Vietnamské socialistické 

republiky 

Ministerstvo financí 

České republiky 

dvoustranný 

projekt 
Výměnná odborná stáž pracovníků státní správy 

1999 

- 2001 
1 200 000 

Ministerstvo 

financí České 
republiky 

Výměnná odborná stáž 
pracovníků státní správy 

Ministerstvo práce  

a sociálních věcí České 
republiky 

dvoustranný 

projekt 
Výměnná odborná stáž pracovníků státní správy 

1998 

- 2006 
3 488 000 

Ministerstvo 

práce  

a sociálních věcí 
České republiky 

Zásobování vodou a sanitace 

Podpora překonání následků 
působení herbicidů/dioxinů 

ve Vietnamu 

DEKONTA, a. s.  
dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu je zmírnit ohrožení zdraví obyvatel  
a poškození životního prostředí následkem masivní 
aplikace herbicidů v době vietnamsko-amerického 

vojenského konfliktu. V roce 2013 se projekt mimo jiné 

zaměřil na sérii školení vietnamských specialistů, jednak 
ve vzorkování podzemní vody za účelem monitoringu 
problémovosti, a také školení na území České republiky 

v důsledné analýze dioxinů.  

2012 

- 2014 
9 600 000 

Česká rozvojová 
agentura 

Vyhledávání a průzkum zdrojů 
pitné vody na vybraných 

lokalitách provincie Nghe An 

GEKON, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 
Průzkum zdrojů pitné vody 

2005 

- 2007 
9 934 000 

Ministerstvo 

životního 
prostředí České 

republiky 

Ostatní sociální infrastruktura a služby 

Podpora rahabilitačního  
a vzdělávacího centra pro oběti 
Agent Orange  

Vietnam Association  

for Agent Orange Victims  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Projekt si klade za cíl podpořit rekonstrukci 
rehabilitačního a učňovského střediska pro zdravotně 
postižené v provincii Thai Binh  
a vybavení jeho strojního zařízení.  

2013 230 000 
zastupitelský 

úřad 

Stálá podpora Střediska  

pro péči o dioxinové oběti: 
funkční rehabilitace  
a učňovské vzdělávání  

Vietnam Association 

for Agent Orange/Dioxin 

victims  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Podpora střediska pro péči o dioxinové obě ti 2012 200 000 
zastupitelský 

úřad 

Stálá podpora Střediska  

pro péči o dioxinové oběti:  
funkční rehabilitace  
a učňovské vzdělávání  

Vietnam Association 

for Agent Orange/Dioxin 

victims  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Podpora střediska pro péči o dioxinové oběti 2011 200 000 
zastupitelský 

úřad 

Finanční podpora učňovského 
vzdělávání a sociální integrace 
osob s postižením. 

Odbor zahraničních věcí 
správy provincie Thua 

Thien Hue, Centrum 

učňovského vzdělávání 
pro postižené  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Podpora učňovského vzdělávání a sociální integrace 
osob s postižením. 2012 200 000 

zastupitelský 

úřad 
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Finanční podpora učňovského 
vzdělávání  
a sociální integrace osob  

s postižením. 

Odbor zahraničních věcí 
správy provincie Thua 

Thien Hue, Centrum 

učňovského vzdělávání 
pro postižené  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Podpora učňovského vzdělávání a sociální integrace 
osob s postižením. 2011 200 000 

zastupitelský 

úřad 

Zavedení systému na podporu 

udržitelného ekonomického, 

sociálního a environmentálního 

rozvoje 

Development World 

Wide, o. s.  
trojstranný projekt Transfer know-how 2011 372 400 

Česká rozvojová 
agentura 

Technická pomoc při 
zhodnocování místních 

nerostných zdrojů  
s důrazem na vyhodnocení zásob 
radioaktivních surovin  

a jejích dalšího využívání  

Geomin 
program Aid for 

Trade 

Cílem projektu byla pomoc a technická podpora při 
vytváření vlastních organizačních a odborných kapacit 
Vietnamu při řešení problematiky využívání vlastních 
zdrojů radioaktivních surovin a  pomoc při energetické 
soběstačnosti. Uskutečnil se workshop s  řadou 
přednášek na odborná témata včetně setkání 
s představiteli příslušných institucí z oboru 

a návštěvy konkrétních jaderných zařízení  
a elektráren v České republice. 

2010 695 152 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Dětská práva ve Vietnamu  Blue Dragon Children 

Foundation 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dětská práva ve Vietnamu 2009 500 000 
zastupitelský 

úřad 

Podpora a prevence zdravého 

sexu a reprodukce ve Vietnamu 
Mgr. Jiří Kocourek trojstranný projekt Podpora a prevence zdravého sexu a reprodukce  2008 1 224 293 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Buduvání kapacit v oblasti 

environmentálních rizik CAPERA 

Development World 

Wide, o. s. + CIDA 
trojstranný projekt Budování kapacit 2007 1 017 001 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Sociální začleňování ohrožených 
skupin obyvatelstva: region Thua 

Hue  

Jiří Kocourek, Aplikovaná 
sociologie 

dvoustranný 

projekt 

Projekt byl zaměřen na sociální integraci zdravotně 
postižených komunity z oblasti zamořené dioxiny. Cílem 
bylo vytvoření vazby mezi komunitami, zapojení 
komunit do sociálních sítí regionu, vytvoření 
udržitelných pracovních příležitostí pro zdravotně 
postižené (zřízení chráněné dílny) a  zajištění vzdělávání 
v oblasti sociální práce.  

2006 

- 2009 
11 329 858 

Ministerstvo 

práce 

a sociálních věcí  
České republiky 
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Udržitelný rozvoj  
v komunitě Phong My  

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

dvoustranný 

projekt 

Projekt usiloval o zlepšení životní úrovně obyvatel 
komunity Phong My zvýšením a zkvalitněním 
zemědělské produkce. Proběhla například oprava 
zavlažovacího systému, dodávka mechanizace  
a solární sušárny, výstavba kompostovacích latrín  
a založení agrolesnických parcel. Byly provedeny rozbory 
potravin, zemědělských produktů a vody 

s cílem zjistit zdravotní rizika a v návaznosti na to 

navrhnout vhodná opatření pro jejich eliminaci. Projekt 
doplnila řada školení o hygieně  
a zpracování a nezávadnosti potravin. 

2006 

- 2009 
6 484 000 

Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 

Energetika 

Využití rýžové slámy jako 
možného zdroje energie pro 
město Hanoj 

Vietnam Energy 

Consultancy Center 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Projekt se zaměří na vypracování dvou projektů na 
energetické využití rýžové slámy. 2013 130 000 

zastupitelský 

úřad 

Obnovitelné zdroje energie pro 

venkovské oblasti provincie 

Thua-Thien Hue  

Česká zemědělská 
Univerzita v Praze 

dvoustranný 

projekt 

Výstavba rodinných anaerobních digestorů v distriktu 

Phong Dien a A Luoi k produkci dostatečného množství 
bioplynu, který pokryje energetické nároky domácnosti 

k vaření a případně i svícení. 

2011 

- 2013 
8 700 000 

Česká rozvojová 
agentura 

Využití elektřiny ze solárních 
zdrojů pro podporu rozvoje 
chudých oblastí  

Czech RE Agency,  

o. p. s. 

dvoustranný 

projekt 

Využití elektřiny ze solárních zdrojů pro podporu rozvoje 
chudých oblastí 

2008 

- 2009 
6 361 432 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Rozvoj malých vodních 

elektráren pro venkovské oblasti 

formou dodávky technologie  

Strojírny Brno, a. s. 
dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo 1) rozšíření elektrifikace venkovské 
provincie z alternativních zdrojů a 2) vytvoření základny 
pro rozvoj malých vodních elektráren. ad 1). S ohledem 

na krácení rozpočtu a nedodržení závazků vietnamského 

partnera nebyl zrealizován tzv. pilotní projekt.  

ad 2) splněno: příjemce pomoci je schopen samostatně 
vyrábět části malých vodních elektráren dle předané 
české technologie. Byla rovněž založena poradensko-

koordinační kancelář pro rozvoj malých vodních 

elektráren ve Vietnamu, která pracuje dále i po skončení 
projektu.  

2006 

- 2010 
154 116 622 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 
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Zemědělství 
Technologie na zpracování 

kasavy/manioku pro chudé 

domácnosti v horských 

oblastech 

Center for Rural 

Development  

in Central Vietnam  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Technologie na zpracování kasavy/manioku 2 009 500 000 
zastupitelský 

úřad 

Podpora chovu sladkovodních 

ryb  

Česká zemědělská 
Univerzita v Praze 

dvoustranný 

projekt 

Projekt přispěl ke zvýšení spotřeby rybího masa  
a snížení chudoby v izolovaných, hospodářsky zaostalých 
a národnostně pestrých horských oblastech 
severovýchodního Vietnamu. Zavedl klecové 

akvakulturní chovy za využití místních druhů ryb a posílil 
znalosti obyvatelstva v oblasti jejich chovu a výživy. 
Součástí projektu byla také socioekonomická analýza, ze 
které vzešla další doporučení například v oblasti 
marketingu. 

2008 

- 2010 
9 770 000 

Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v 

komunitě Phong My  

Mott Mac Donald Praha 

s. r. o. 

dvoustranný 

projekt 

Projekt přispěl ke zlepšení řízení a rozvoji udržitelných 
způsobů využití lesních ekosystémů, vodních a půdních 
zdrojů a v důsledku i ke zlepšení sociálně ekonomických 
podmínek a snížení chudoby v oblasti. Provedená 

inventarizace a mapování lesních ekosystémů určila 
kriticky ohrožené oblasti, které byly osázeny vhodnými 
dřevinami. Byly vypracovány plány na obnovu těchto 
území a určeny vhodné agronomické, lesnické  
a technické postupy do budoucna. 

2007 

- 2009 
7 990 000 

Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 

Revitalizace odlesněných území 
místními druhy jako nástroj 

rozvoje venkova v oblasti 

centrální vrchoviny Vietnamu  

Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita v 

Brně 

dvoustranný 

projekt 

Projekt provedl obnovu poškozených původních lesů 
obohacovacími podsadbami cenných druhů dřevin. Zcela 
degradovaná území v krajině byla zalesňována směsí 
původních místních druhů, což v delším časovém 
horizontu přinese rehabilitaci území a dojde i ke zlepšení 
mimoprodukčních půdoochranných  
a vodohospodářských funkcí. Při pracích bylo zapojeno  
i místní obyvatelstvo, které bylo během projektu 
mnohokrát školeno. 

2006 

- 2007 
6 224 000 

Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 

Podpora rozvoje ekologického 

zemědělství  

Česká zemědělská 
univerzita ITSZ, KEZ  

o. p. s. / FAO 

dvoustranný 

projekt 

Technická pomoc při zavádění kontrolního  
a certifikačního systému v zemědělství  

2001 

- 2004 
2 600 000 

Ministerstvo 

zemědělství 
České republiky 
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Průmysl, těžba surovin a stavebnictví 

Rozvoj sklářského průmyslu ve 
středním Vietnamu 

GET, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu je přispět k ekonomickému rozvoji 
regionu středního Vietnamu prostřednictvím 
udržitelného rozvoje sklářského průmyslu  

2012 

- 2014 
13 492 565 

Česká rozvojová 

agentura 

Rozvoj sklářského průmyslu ve 
středním Vietnamu 

GET, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 

Na sklonku roku 2011 proběhlo ve spolupráci 
s Ministerstvem průmyslu a  obchodu České republiky 

(odborný garant technické části projektu) a  společností 

GET, s. r. o. (vítěz výběrového řízení na realizaci 
projektu) školení pro pracovníky specializovaných 
vietnamských institucí, které působí v oblasti využívání 

2011 1 140 000 
Česká rozvojová 

agentura 

Zavádění moderních metod  
v ložiskové geologii a báňsko-

projekčních pracích při 
průzkumu a osvojování ložisek 
nerudných nerostných surovin  

GET, s. r. o. 
dvoustranný 

projekt 

Zavádění moderních metod v ložiskové geologii  
a báňsko-projekčních pracích při průzkumu  
a osvojování ložisek nerudných nerostných surovin GET, 

s. r. o. 

2011 

- 2013 
6 000 000 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Osvojení surovinové základny 

pro průmyslové využití ve 
sklářském průmyslu  

GET, a. s. Praha 
dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu byla podpora rozvoje sklářského  
a keramického průmyslu Vietnamu, a to osvojením  

a racionálním využíváním nerostných zdrojů sklářských  
a keramických surovin v provinciích jižní části středního 
Vietnamu. V rámci projektu bylo prognózně 
vyhodnoceno území přesahující plochu 260 km2

 a v jeho 

rámci byly stanoveny perspektivní prognózní zdroje 

sklářských písků. Byla vypracována modelová těžební 
studie, studie dopadů využití ložiska na životní prostředí 
a studie ekonomické realizovatelnosti navrženého 
záměru jeho těžby a úpravy.  

2006 

- 2010 
25 411 662 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

Výroba šetrná k životnímu 
prostředí: ukázka a výhody 

Development Worlwide, 

o.s. + CIDA 
trojstranný projekt 

Výroba šetrná k životnímu prostředí: 
ukázka a výhody 

2006 997 000 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Zřízení školícího střediska výroby 
obuvi a zavedení technologie 

kožedělného průmyslu 

ZPS Prefix, a.s., Vsetín 
dvoustranný 

projekt 

Zavedení špičkové pilotní strojně- technologické 

jednotky do procesu výrobního závodu  

2001 

- 2004 
16 000 000 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 
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Obecná ochrana životního prostředí 
Rehabilitační opatření pro 
venkovské oblasti Vietnamu 

zasažené dioxiny 

Development Worlwide trojstranný projekt 
Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti Vietnamu 
zasažené dioxiny 

2013 520 000 
Česká rozvojová 

agentura 

Ochrana životního prostředí  
a podpora udržitelného rozvoje  

Development Worlwide, 

Vietnam Environment 

Protecton Fund  

trojstranný projekt 

Cílem projektu je zavádění systémů podporujících 
udržitelný ekonomický, environmentální a sociální rozvoj 

Vietnamu - prostřednictvím identifikace priorit a výměny 
odborných zkušeností. 

2012 375 000 
Česká rozvojová 

agentura 

Dodávka zařízení a vybavení pro 
sběr pevného odpadu pro 
ochranu komunity ve vesnici 

Phuon Cach 

Phuong Cach Village 

People Committee 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dodávka zařízení a vybavení pro sběr pevného odpadu  2012 200 000 
zastupitelský 

úřad 

Dodávka vybavení a nástrojů pro 
sběr pevného odpadu pro 
ochranu životního prostředí ve 
vesnici Yen Son. 

Yen Son Village People 

Committee  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Dodávka zařízení a vybavení pro sběr pevného odpadu  2011 200 000 
zastupitelský 

úřad 

Výstavba keramické sušičky: 
čistý vzduch pro řemeslnou 
vesnici Bat Thrang Ceramic  

Vietnam Environment 

Protection Fund (VEPF), 

Development World 

Wide, o. s.  

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Stavba keramické sušičky 2010 400 000 
zastupitelský 

úřad 

Udržitelná ochrana systému 
jezer v Hanoii  

Vietnam Environment 

Protection Fund (VEPF), 

Development World 

Wide, o. s. 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Ochrana jezera  2010 350 000 
zastupitelský 

úřad 

Čistý vzduch pro řemeslnou 
vesnici Bat Thrang Ceramic 

Vietnam Environment 

Protection Fund (VEPF), 

Development World 

Wide, o. s. 

malý lokální 

projekt při 
zastupitelském 

úřadu 

Čištění vzduchu - keramická dílna 2009 500 000 
zastupitelský 

úřad 

Zlepšení nakládání s odpadními 
vodami v Dao Xa, Vietnam 

Development World 

Wide, o. s. 
trojstranný projekt Zlepšení nakládání s odpadními vodami  2008 764 198 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Rehabilitace provincie Thua 

Thien Hue zasažené dioxiny  Dekonta, a. s. 
dvoustranný 

projekt 
Rehabilitace provincie zasažené dioxiny 

2006 

- 2008 
23 632 000 

Ministerstvo 

životního 
prostředí České 

republiky 

Regionální produkty 

odpadového hospodářství ve 
středním Vietnamu  

ETC Consulting Group, s. 

r. o. 

dvoustranný 

projekt 
Produkty odpadového hospodářství  2006 

- 2008 
6 289 000 

Ministerstvo 

životního 
prostředí České 

republiky 
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Ekologické zpracování 

bioodpadů na organominerální 
hnojivo  

JČC Strojní dílny 

s. r. o. České Budějovice  

dvoustranný 

projekt 

Cílem projektu bylo zajistit zpracování kejdy  

a drůbežího trusu na organominerální hnojivo,  
což napomohlo zajistit vietnamské straně l ikvidaci 

živočišných odpadů. Tato technologie nenarušuje 
ekologii životního prostředí a plně nahrazuje používání 
chemických hnojiv 

2003 

- 2005 
21 000 000 

Ministerstvo 

průmyslu  
a obchodu České 

republiky 

CELKEM zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS)  

 
622 355 879  

Humanitární pomoc 

Prevence ptačí chřipky Bochemie Bohumín 
humanitární 

pomoc 
Prevence ptačí chřipky 2006 5 000 000 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Pomoc po ničivém tajfunu ADRA 
humanitární 

pomoc 
Pomoc po ničivém tajfunu 2006 2 500 000 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Pomoc při záplavách Mezinárodní červený kříž 
humanitární 

pomoc 
Okamžitá pomoc při záplavách 2001 1 130 826 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Pomoc při záplavách Vietnamský červený kříž 
humanitární 

pomoc 
Okamžitá pomoc při záplavách 2000 1 215 180 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

Pomoc při záplavách Vietnamský červený kříž 
humanitární 

pomoc 
Zdravotnická pomoc  1999 1 000 000 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
České republiky 

CELKEM humanitární pomoc 

(HP) 
      

10 846 

006 
  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Vládní stipendia  

Vládní stipendia 
Vysoké školy 

v České republiky 
vládní stipendia 

Vietnamu byla vyčleněna kvóta naposledy  
v akademickém roce 2012/13, kdy získal  

3 stipendia v anglickém jazyce. K dnešnímu dni 
nestuduje v České republice žádný vládní stipendista  
z Vietnamu. 

2014 

-2015 
  

Ministerstvo 

školství, mládeže  
a tělovýchovy 

České republiky  

CELKEM zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 633 201 885  

 

* U skončených projektů je uváděna skutečná, finální výše rozpočtu; u probíhajících projektů plánovaná výše rozpočtu.  
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