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Základní údaje 

• Oficiální název: Kambodžské království. 

• Rozloha: 181 035 km2. 

• Obyvatelstvo: asi 15,7 mil. (odhad 2016). 

• Hlavní město: Phnompenh (asi 2 mil. obyvatel). 

• Státní zřízení: konstituční monarchie. 

• Jazyk: khmérština, ve styku s úřady i angličtina, francouzština. 

• Náboženství: buddhismus 95 %, muslimové 2,2 %. 

• Bezpečnostní situace: v posledních letech se velmi zlepšila. V hlavních 

turistických oblastech je velmi příznivá. Mimo ně hrozí stále nebezpečí 
min. Kriminalita na nízké úrovni. 

• V posledních letech se ze země stal také cíl sexuálních turistů. 

• Zdravotnictví na nízké úrovni, nemocnice odpovídající evropskému 

standardu lze najít pouze v hlavním městě. 



Základní údaje 

• Soukromé nemocnice a soukromí lékaři poskytují kvalitní péči 
srovnatelnou s Českou republikou. 

• Všechny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po ošetření, 
ceny ve srovnání s Českou republikou jsou vyšší a je proto třeba 

cestovat s kvalitní zdravotní pojistkou.  

• V důsledku toho se mezi obyvateli a obzvlášť mezi poskytovateli 

těchto služeb velice dramaticky zvýšil počet nakažených HIV. 

 





Základní údaje 

• Stále je to však nejméně rozvinutá země regionu jihovýchodní Asie, 

jednou z nejchudších zemí asijského kontinentu. 

• Závažným problémem je vysoká míra korupce (160. místo ze 

175  zemí, rok 2013) a porušování lidských práv, na které poukazuje 

zejména Evropská unie a její členské státy. 

• Země velmi často se musí spoléhat na zahraniční pomoc, 

především ze strany Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), 

Evropské unie nebo Spojených států amerických. 

• Největším bilaterálním dárcem Kambodži je Japonsko.  

• Zahraniční pomoc tvoří cca třetinu příjmů státního rozpočtu 

 



Zahraniční politika 

• Orientuje se na většinu zemí. 

• Kambodža je členem řady mezinárodních organizací, například 

Organizace spojených národů a jejich specializovaných agentur).  

• Mise UNTAC  (United Nations Transitional Authority in Cambodia), 

roky 1992-1993, okolo 20 000 příslušníků. Jednalo se dosud 

o nejnáročnější operaci mezinárodního společenství. 
• Cílem mise bylo napomáhat uprchlíkům při návratu do jejich 

domovů, vytvářet volební systém, registrovat voliče a zapojovat se 

do realizace celého volebního procesu.  

• Během pobytu kontingentu došlo k nebývalému rozmachu 

prostituce. 

• Mezinárodní měnový fond. Světová banka. Světová obchodní 

organizace (2004). Nejvýhodnější národní sazby pro členy Světové 

obchodní organizace. 



Kambodža, členství v ASEAN 

• Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN, 1999). 

• Vstup s otatními členy do ekonomického společenství ASEAN 

(ASEAN Economic Community, AEC) – rok 2015. 

• Prozatím se počítá s tím, že AEC na rozdíl od Evropské unie zůstane 

čistě mezivládní organizací, neuvažuje se o vytvoření jednotné 

měny. 

• Snaha propojit rozdílná hospodářství členských zemí, které se liší 
ekonomickou situací, formou vlády, státním zřízením či nábožen-

stvím.  





Československé a česko-kambodžské vztahy 

• K dynamickému rozvoji vzájemných vztahů dochází až po získání  
nezávislosti Kambodže  od Francouzů v roce 1953. 

• Diplomatické vztahy byly navázány v roce 1956. 
• Četné výměny vládních delegací. 
• Bývalé Československo poskytovalo Kambodži bezplatnou hospodářskou 

pomoc a výhodné dlouhodobé úvěry. 
• Vládě prince Sihanuka dodávalo i vojenský materiál. 
• Blízká spolupráce byla charakteristická i v 70. a 80. letech XX. století. 
• Po roce 1989 požadavek ze strany Československa namísto interna-

cionální pomoci požadavek spolupráce na principu vzájemné výhodnosti 
→ česko-kambodžská ekonomickoá obchodní i kulturní spolupráce na 
nízké úrovni (vzhledem k nezájmu českých subjektů + vnitropolitické 
situaci v Kambodži). 

• Nástup Sihanukova syna Norodoma Sihamoniho v roce 2004 znamenal 
nový impuls pro česko-kambodžské vztahy. 

• V současnosti se rozvíjejí zejména v oblasti rozvojové a humanitární 
spolupráce, kulturních výměn a turistiky. 

• Obchodní spolupráce je zatím poměrně nevýrazná. 



Víza, režim vstupu 

• Česká republika → Kambodža 

• Po zrušení Velvyslanectví Kambodže v Praze v roce 1998 je pro 

Českou republiku akreditováno Velvyslanectví Kambodže v Berlíně. 

• Turistické vízum na 30 dní (s možností prodloužení o 1 měsíc) je 

možné získat následujícími způsoby: 

• po příletu na všech mezinárodních letištích, na všech pozemních 

mezinárodních přechodech s Thajskem, Vietnamem a Laosem; 

• prostřednictvím internetu (tzv. e-vízum), přihlášením na webovou 

adresu http://www.evisa.gov.kh; 

• na kterémkoliv zastupitelském úřadě Kambodžského království 

v zahraničí. 
• Lze také umožňuje požádat o 30 denní pracovní/obchodní vízum. 

Toto vízum je možné prodloužit na neurčito. 



Víza, režim vstupu 

• Kambodža → Česká republika. 
• Schengenské (krátkodobé) vízum. 
• Opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po 

dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. 
• Podává se na zastupitelském úřadu České republiky (pokud není, 

tak v jiném akreditovaném státě nebo zastupitelském úřadu jiného 
státu schengenského prostoru). 

• Vyřízení do 7 – 15 dnů. 
• Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad České 

republiky, žádost se podává na konzulárně příslušném 
zastupitelském úřadu České republiky v jiném akreditovaném státě 
(často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu 
schengenského prostoru – pokud s ním Česká republika uzavřela 
dohodu o zastupování. 

• Občané podléhají vízové povinnosti ve státech schengenského 
prostoru.  



Velvyslanectví České republiky v Kambodži 

• Velvyslanectví České republiky v Kambodži se nachází v hlavním městě 
Phnompenhu. 

• Úřad je obsazen jediným diplomatem ve funkci chargé d´affaires 
– diplomatický pracovník pověřený dočasným vedením zastupitelského 
úřadu po dobu nepřítomnosti mimořádného a zplnomocněného 
velvyslance. 

• Toto personální obsazení neumožňuje všechny činnosti, které obvykle 
zastupitelské úřady vykonávají. Jde spíše o funkci diplomatickou. 
Vyloučeny tak jsou např. konzulární agendy s výjimkou pomoci českým 
občanům v nouzi. Prioritami velvyslanectví jsou rozvoj politických 
a ekonomických vztahů se zaměřením na rozvojovou spolupráci. 

• Vízovou problematikou i ostatními konzulárními agendami se zabývá 
Velvyslanectví České republiky v Bangkoku 

• Všechny návštěvy musí být předem telefonicky dohodnuty – při 
minimálním personálním obsazení Úřadu nelze bez předcházející 
domluvy přítomnost diplomatického zástupce zaručit. 









Král Kambodžy, panovník hovořící česky 

 V Československu studoval Sihanukův syn Norodom Sihamoni 
(roky1962-1975), současný král Kambodžy: 

 Studoval zde tedy 13 let a v Československu se ocitl jako devítiletý 
princ. 

 Na žádost jeho rodičů o zprostředkování tanečního vzdělání totiž 
kladně odpovědělo pouze československé velvyslanectví v Paříži. 
 základní škola v Praze s rozšířeným jazykovým vyučováním;  

 konzervatoř; 

 balet na Akademii múzických umění; 
 V jedenácti letech poprvé vystoupil v Čajkovského Louskáčkovi 

v Národním divadle. 
 Při své návštěvě v roce 2006 dostal kambodžský král čestné 

občanství Prahy. Stal se tak prvním králem, který je držitelem titulu 
udíleného městem. 



Král Kambodžy, panovník hovořící česky 

 V roce 2010 obdržel čestný doktorát na pražské akademii 

múzických umění. 
 K Česku má kambodžský král velmi vřelý vztah. "Českou republiku v 

podstatě považuje za svůj druhý domov. 

 Podle ministerstva zahraničních věcí navštěvuje Sihamoni Prahu 

soukromě každý rok.  

 Na Jižním Městě by totiž měl mít adoptivní rodinu, která se o něj v 

mládí starala, a bývalé spolužáky z dob studií. 

 Nadále si nechává posílat české knihy a časopisy, sleduje české 

kulturní dění. Jeho osobnost je zárukou dalšího rozvoje vztahů 

mezi oběma zeměmi. 





Video 

• Čestný doktorát pro kambodžského krále. 
• https://www.youtube.com/watch?v=bnaVqTkl0DQ 

 

• Kambodžská princezna na základní škole v Mikulandské ulici. 
• https://www.youtube.com/watch?v=ktDe5k3Tfoo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnaVqTkl0DQ
https://www.youtube.com/watch?v=ktDe5k3Tfoo




Kambodžská princezna na plese v opeře. 

 Princezna byla v Čechách už potřetí. Přestože má manžela a pět 
dětí, doprovázela ji jen sestra. Výzdoba plesu byla v kambodžských 
barvách. Norodom musí dodržovat přísný kambodžský protokol. 
Podle něj například nesmí dívka či žena tančit na veřejnosti. A to 
ani při takových událostech jako jsou svatby. Proto kambodžská 
princezna Norodom Arunrasmy pořadatele už před svým příletem 
do České republiky upozorňovala, že nebude moci tančit. 
Pořadatelé plesu vymysleli šalamounské řešení. Princeznu v úvodu 
plesu provede po parketu tanečník Vlastimil Harapes. Mělo jít o 
jakousi krokovou variaci, žádný tanec, žádné otočky či natřásání. 
Jenomže se to zvrtlo. 

 Při zahájení plesu bylo všechno dodrženo podle plánu, ale když pak 
doba pokročila, princezna to s Harapesem na parketu pořádně 
rozjela. Už to ničemu nevadilo? „Jsem král českého baletu, takže se 
mnou princezna tančit mohla. Nic jsme tím neporušili,“ řekl 
Harapes. 



Kambodžská princezna na plese v opeře. 

 Kroky princezny směřovaly rovněž do základní školy v Mikulandské 

ulici v Praze, kde studoval její bratr, kambodžský král Norodom 

Sihamoni. 

 Zde se zúčastnila zahájení výstavy a prohlížela si vysvědčení svého 

bratra a jeho práce. 



Kambodžská princezna na plese v opeře. 





Zahraniční rozvojová spolupráce 

 V souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České 
republiky na 2010 – 2017 patří Kambodža mezi deset prioritních 
zemí se statusem tzv. projektové země. 

 Od roku 2006 do současnosti byly v Kambodži realizovány projekty 
v hodnotě 122 milionů Kč (dohromady se jedná o 42 projektů). 

 Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury 
(ČRA) jsou v Kambodži rovněž realizovány malé lokální projekty při 
zastupitelském úřadě, projekty rozvojového partnerství pro 
soukromý sektor, trilaterální projekty a kambodžským studentům 
jsou nabízena vládní stipendia a probíhá zde i program vysílání 
učitelů.  

 Česká republika zde v rámci ZRS působí především v sektorech, 
jakými jsou sociální infrastruktura; výroba a dodávky energie  
a zdravotnictví. 



Konkrétní projekty 

• Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění udržitelných 
zdrojů energie v Kambodži (ROBI) 

• Popis mise: má za cíl přispět k rozvoji stabilního tržního odvětví  
s domácími bioplynárnami v sedmi provinciích Kambodži s hlavním 
důrazem na provincii  Takeo.  Projekt chce dosáhnout zajištění 
udržitelného přísunu čisté energie pro obyvatele venkova 

• Díky Člověku v tísni si přes bylo postaveno přes 2 500 tisíce 
bioplynáren a 1 500 rodin zakoupilo svoji vlastní bioplynárnu, díky  
které získaly spolehlivý zdroj čisté energie pro každodenní vaření 
a večerní osvětlení. 

• Rozpočet mise: 14 000 000 Kč.  

• Jediné, co biostanice potřebuje je dvacet kilogramů kravského 
hnoje a dvacet litrů vody každý den. 



 

 



Konkrétní projekty 

 MEDEVAC (Medical Evacuation). 

 Popis mise: specifický projekt, který neprobíhá v jednotlivých 
zemích, ale v ČR. Poskytuje se potřebná léčba dětem z krizových 
oblastí; vrozené srdeční vady 

 Rozpočet mise: V závislosti na náročnosti jednotlivých operací. 
Jedná se o cca 4 děti ročně, každá operace stojí okolo 500 000 Kč 

 Nejčastější vrozenou srdeční vadou je Fallotova tetralogie. Jde 
o kombinaci několika srdečních vad, které se vyskytují současně. 
Děti s touto diagnózou mají zúženou plicní tepnu, která je 
přetěžována. Nemají také přepážkou oddělenou pravou a levou 
srdeční komoru, takže okysličená a neokysličená krev se míchají. 
Do srdce se krev dostává v pořádku, nikoliv však zpět do krevního 
oběhu. Děti jsou pak promodralé, protože tělu chybí kyslík. 



Konkrétní projekty 

 Namodralá jsou i jejich nehtová lůžka a rty. Zmodrání se může, ale 

nemusí projevit, ale takto nemocné děti bývají letargické 

a zadýchávají se. Mnoho z nich si nemůže normálně hrát, protože 

se snadno unaví.  

 Takto nemocní byli i dva malí kambodžští kluci Auvin a Davin. 

„Chlapci byli přímo ohroženi na životě. Pokud by se jim včas 

nedostalo lékařské péče, pravděpodobně by brzy zemřeli“ 

 Tihle kluci si nemohli hrát ani běhat a jejich matky je musely nosit. 

V rodné Kambodži jim lékaři nemohli pomoct. Naštěstí se chlapci 

dostali do motolské nemocnice, kde jim provedli speciální operaci, 

která je vrátila zpět do života. Vládní program MEDEVAC je 

realizován odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 

České republiky 



 

 



 Specifickým nástrojem Zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky v Kambodži jsou projekty z dluhu. Nesplacený dluh, který 
Kambodža měla vůči bývalému Československu, byl předmětem 
bilaterálních jednání od roku 2000.  

 Dle vládního usnesení z roku 2008 byla částka 2 789 423 USD 
odpuštěna a 833 791 USD (cca 20,8 milionů Kč) bylo deponováno 
na zvláštní účet v Kambodžské národní bance k následnému využití 
pro rozvojovou spolupráci. 

 V souladu s usnesením vlády České republiky bylo v květnu 2008 
podepsáno memorandum mezi resorty financí České republiky 
a Kambodže. 

 Následně proběhla jednání mezi kambodžskou a českou stranou 
k upřesnění tematického a geografického zaměření plánovaných 
projektů ohledem na reálné potřeby kambodžské strany  
a možnosti českých subjektů. 

 Projekty z vypořádání dluhu Kambodži  
vůči České republice 



 Vroce 2013 byl kvůli vypořádání kambodžského dluhu po dvaceti 

letech znovu otevřen český zastupitelský úřad v Phnompenhu.  

V případě projektů z dluhu bylo nutné jejich publicitu především  

v Kambodži.  
 V roce 2012 se obě strany dohodly, že projekty budou zaměřeny na 

podporu zdravotnictví v provincii Takeo. 

 První byl Projekt výstavby zdravotnických středisek v provincii 

Takeo a druhým Projekt vzdělávání lékařů v nemocnicích v Takeo 

s předpokládaným rozpočtem přibližně 530 000 USD (13,25 mil. 

Kč), tedy 60 % z celkové částky z dluhu určené na rozvojové 

projekty).  

 Projekty z vypořádání dluhu Kambodži  
vůči České republice 



 Výstavba zdravotních středisek v provincii Takeo byla dokončena 

v červnu 2015 a na ni navázalo školení personálu zdravotních 

středisek a osvětová kampaň pro místní obyvatelstvo. Obojí 

skončilo v únoru 2016 a realizátorem projektu byl Člověk v tísni. 

Druhý projekt v současnosti realizuje Charita Česká republika 

a v jeho rámci do Takea přijíždějí čeští lékaři s různými 
specializacemi (zobrazovací techniky, urgentní medicína, pediatrie, 

urologie, dětská chirurgie či gastroenterologie). 

 

 Realizace projektů je významným milníkem v existenci vzájemných 

diplomatických vztahů a současně otvírá cestu pro novou etapu 

vzájemné spolupráce. 

 

 Projekty z vypořádání dluhu Kambodži  
vůči České republice 



 Projekty z vypořádání dluhu Kambodži  
vůči České republice 

 V březnu 2015 kolegium ministra schválilo tzv. druhou vlnu 
projektů v sektoru vzdělání – projekt zaměřený na posílení 
technického vzdělání v Kambodži s předpokládaným rozpočtem 
280 tis. USD (7 mil. Kč), který byl zahájen v srpnu 2015  
a je realizován Českou zemědělskou univerzitou. 

 Doplňkovým projektem byl projekt realizovaný Člověkem v tísni  
a zaměřený na zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti 
práce v základní škole v provincii Takeo) s celkovým rozpočtem 
21 000 USD (cca 500 000 Kč).  

 Úspěšná realizace šestice projektů k vypořádání dluhu vedla  
k tomu, že V sprnu letošního roku Kambodža a Česká republika 
úspěšně vypořádaly kambodžský finanční dluh vůči České 
republice. Na podkladě potvrzení Národní banky Kambodži 
vykazuje zvláštní účet pro evidenci dluhu na konci července 2017 
nulový zůstatek. 





* finanční prostředky jsou alokovány v USD, k převodu na CZK použit kurz 1 USD = 25CZK 



Stipendia 

 Tradice poskytování stipendií kambodžským studentům sahá do 
80. let XX. století.  

 V současnosti Zastupitelský úřad Phnompenh disponuje seznamem 
více než 100 absolventů českých a slovenských vysokých škol, kteří 
v současnosti působí na řídících postech různých státních institucí, 
ministerstev, vzdělávacích a vědeckých institucí, u královského 
dvora či v soukromých firmách.  

 Na konci roku 2015 studovalo v různých studijních oborech na 
vysokých školách v České republice celkem 15 studentů z Kam-
bodže.  

 Pro akademický rok 2016/17 kambodžští studenti obdrželi  
5 stipendií v češtině a 2 stipendia v angličtině (2 nad stanovenou 
kvótu pro zemi). 







Zdroje informací 
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