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Mezinárodní spolupráce České republiky a Vietnamu  

 
Anotace  

 

Příspěvek ve stručnosti mapuje oboustrannou hospodářskou výměnu a projekty zahraniční 
rozvojové spolupráce, realizované Českou republikou ve Vietnamu. 
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The paper briefly maps the bilateral economic exchange and foreign development coopera-

tion projects implemented by the Czech Republic in Vietnam. 
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Úvod 
 

Realizace mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a dalšími zeměmi probíhá 
v celé řadě oblastí. Jednou ze stran mezinárodní vzájemné spolupráce je pro Českou 
republiku i Vietnam. Vietnam, celým názvem Vietnamská socialis tická republika, je státem 

v jihovýchodní Asii, o rozloze cca 330 000 km², čítajícím přibližně 95 miliónů obyvatel. Jedná 
se tedy o stát, který je více než 4-krát rozlehlejší a téměř 10-krát lidnatější než naše země. 
„Česká republika má s Vietnamem 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.“1

 Na vině 
jsou odlišné hospodářské systémy obou zemí a odlišné poměry panující na vietnamském trhu 
fungujícím z velké části na základě lobbismu a korupce. 
 

Vzájemná obchodní bilance 
 

 Bilance exportu a importu mezi Českou republikou a Vietnamem je již dlouhá léta 
charakteristická záporným saldem. Do České republiky se dováží mnohem více, než kolik se 
vyváží do Vietnamu. „V roce 2015 toto saldo činilo 561 milionů USD při celkovém obratu 755 
milionů USD. Mezi exportní komodity patří zejména: radary a komunikační zařízení, hnojiva, 
hovězí kůže, části telefonních přístrojů a kovoobráběcí stroje. Naopak mezi komodity, které 
putují z Vietnamu k nám, se na prvních místech dle objemu objevují: celulární telefony, 

kancelářské stroje a zařízení pro automatické zpracování dat, oděvy, díly pro motorová 
vozidla – zejména převodovky a airbagy, procesory a řídící jednotky.“2  

 

                                                 
1
  Vietnam, ekonomická charakteristika země, Ministerstvo zahraniční věcí České republiky,. http://www.mzv.cz/ 

jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html  
2
 Vietnam, ekonomická charakteristika země, Ministerstvo zahraniční věcí České republiky,. http://www.mzv.cz/ 

jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html  
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Přehled vývoje vzájemného obchodu České republiky a Vietnamu je uveden v níže 
připojené tabulce.3 

 

 
 

Nutno dodat, že uvedená data se velice liší od vietnamských statistik, což je ovšem 
dáno členstvím České republiky v Evropské unii, když Česká republika je nadnárodními 
společnostmi využívána jako distribuční síť pro celou Unii, popřípadě jako místo, kde se 

montují finální výrobky z jednotlivých komponent. 

 

Smluvní spolupráce 
 

 Mezi Českou republikou a Vietnamem bylo uzavřeno množství smluv. Některé z nich 

již pozbyly platnosti, níže připojuji výčet aktuálně platných: 
 

Ekonomické dohody: 

 

 Obchodní dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické 

republiky (Praha, 22. srpen 1994), publikována pod č. 23/1995 Sb. V rámci 

harmonizace s legislativou Evropské unie bylo dohodnuto ukončení její platnosti ke 
dni přístupu České republiky do Evropské unie. Nově koncipovaná Dohoda mezi 
Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské 
spolupráci byla podepsána 13. září 2005 v Praze, publikována pod č. 66/2006 Sb. 

                                                 
3
  Mezinárodní data: Vietnam. Český statistický úřad. 

https://www.czso.cz/csu/czso/mezinarodni_data1?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo

de=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fc%2Fportal%2Flayout%3Fp_l_id%3D201377

06%26p_v_l_s_g_id%3D0&_3_keywords=Vietnam&_3_groupId=0 
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 Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky 

o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (Praha, 14. červen 1996). 
 Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky 

o leteckých službách (Praha, 23. květen 1997) – v platnosti od 28. srpna 1997. 

 Smlouva mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky 

o zamezení dvojího zdanění a zamezení daňovému úniku v oboru daní z příjmu 

a z majetku  (Praha, 23. květen 1997), publikována pod č.108/98 Sb. 
 

 Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky 

o podpoře a vzájemné ochraně investic (Hanoj, 25. listopad 1997). Dohoda vstoupila 
v platnost v červnu 2009. 

 

Ostatní bilaterální dohody: 

 

 Dohoda mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou Vietnamské 

socialistické republiky o spolupráci ve zdravotnictví (30. prosinec 1964, publikovaná 

pod č. 118/1967 Sb.) 
 Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou Československé socialistické republiky  

a Vládou Vietnamské socialistické republiky (21. březen 1977, publikovaná pod  

č. 42/1976 Sb.) 
 Konzulární úmluva mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou 

Vietnamské socialistické republiky (14. únor 1982, publikovaná pod č. 15/1981 Sb.); 
 Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (12. říjen 1982, 

publikovaná pod č. 98/1984) 
 Dohoda mezi Vládou Československé socialistické republiky a Vládou Vietnamské  

socialistické republiky o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek 

(2. červen 1987, publikovaná pod č. 29/1988 Sb.) 

 Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Česko-

slovenské federativní republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Vietnamské 

socialistické republiky (25. duben 1991) 

 Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky  

o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České 
republice (26. leden 1994, publikovaná pod č. 264/1995 Sb.) 

 Ujednání mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky  

o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od 15. února 
2000). 

 Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Vietnamské socialistické republiky 

o předávání a přebírání občanů (platnost od 21. března 2008). 
 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní 

obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského 

vzdělávání – podepsáno v srpnu 2009. 
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Zahraniční rozvojová spolupráce 
 

Vietnam je tradičním odbytištěm české rozvojové spolupráce, z historického hlediska 

patří k největším příjemcům této pomoci. Reciproční odezva se pak projevuje tím, že se 
„České republice v posledních letech podařilo ve Vietnamu vyprofilovat do pozice 
profesionálního donora specializovaného na otázky životního prostředí a zejména na oblast 

dekontaminace dioxinů.“4 

 Považují za významné uvést, že v posledních letech, přesněji od roku 2011, došlo 
v poskytování rozvojové spolupráce k systémové změně. Zatímco v předcházejícím období 
byla rozvojová spolupráce poskytována programově, od roku 2011 rozvojová spolupráce 

pokračuje bez konkrétního programu. Ačkoli byl Vietnam v Koncepci zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky na období 2011 – 2017 potvrzen jako země, kde Česká republika 
bude nadále pokračovat v rozvojové spolupráci, pokračuje tato právě od roku 2011 
v utlumeném rozsahu. Zatímco v letech 2006 – 2010 byly v rámci alokace prostředků 
realizovány projekty v průměru za 45 milionů korun ročně, mezi lety 2011 až 2016 to bylo již 
„jen“ 9 milionů korun s tím, že tendence je silně klesající. 

 Největšími projekty byly „Vybudování a provoz střediska ortopedie a rehabilitace pro 
zdravotně postiženou mládež v provincii Bac Thai“ s celkovým rozpočtem 45 milionů Kč 
v roce 2007, „Pomoc nemocnici vietnamsko-československého přátelství v Haihongu“ 

s rozpočtem 26 milionů Kč v roce 2004, „Zavedení technologie ekologického zpracování 

bioodpadů na organominerální hnojiva“ s rozpočtem 21 milionů Kč v roce 2005  

a „Development of Glass-Making Industry in Central Vietnam“ (Rozvoj sklářského průmyslu 
ve středním Vietnamu) realizovaný v letech 2012 až 2014 s celkovým rozpočtem 17 milionů 
korun. 

 

Závěr 
 

 V textu  jsem se pokusil vytvořit sondu, která v základních bodech mapuje spolupráci 

České republiky a Vietnamu. Z výše uvedeného vyplývá, že bilance zahraničního obchodu 
s Vietnamem je výrazně v záporných číslech, a že Česká republika v rámci realizace rozvojové 

spolupráce proinvestovala ve Vietnamu nemalé finanční prostředky. Průnik na vietnamský 
trh je s ohledem na jeho specifičnost sice velice obtížně realizovatelný, ale pozice České 
republiky jako profesionálního donora specializovaného na otázky životního prostředí  
a zejména na oblast dekontaminace dioxinů, které se podařilo ve Vietnamu dosáhnout je 
„jednou z vlaštovek“ a odměnou za vstřícnost naší malé země k brzy již 100 miliónovému 
Vietnamu. „Česká republika je jedinou zemí bývalého východního bloku, která ani v obtížném 
období hospodářské transformace nepřestávala Vietnamu poskytovat rozvojovou pomoc.“5 

Budiž Vietnamu ke cti, že „vietnamská strana při všech příležitostech českou pomoc velmi 
oceňuje.“6 Výše uvedené aktivity naší země jí dělají v mezinárodním společenství dobré 
jméno a jsou jedním z ukazatelů její hospodářské i morální vyspělosti.  

                                                 
4
 Vietnam, ekonomická charakteristika země, Ministerstvo zahraniční věcí České republiky,. http://www.mzv.cz/ 

jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html  
5
 Vietnam, ekonomická charakteristika země, Ministerstvo zahraniční věcí České republiky,. http://www.mzv.cz/ 

jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html 
6
 Vietnam, ekonomická charakteristika země, Ministerstvo zahraniční věcí České republiky,. http://www.mzv.cz/ 

jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html  
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