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Zdravotnictví v bohatém, ale stárnoucím Hongkongu přináší stejné výzvy jako 
v ostatních vyspělých zemích. Problémy, spolu s navrhovanými vládními řešeními, 
představují příležitosti pro obchodní subjekty, které dokáží na menší, ale přesto 
velice vyspělý trh dodat výrobky s vysokou přidanou hodnotou.  
Státní orgány zdravotnictví dotují často více než v jiných zemích. Vládní podpora 
směřuje i do soukromého zdravotnictví, což otevírá další obchodní příležitosti, 
zejména v oblasti dodávek zdravotnického materiálu a přístrojů do nových 
zdravotnických zařízení. 

FAKTA, KTERÁ LÁKAJÍ 

Pod vládou Číny od roku 1997, funguje Hongkong jako obchodní centrum celého 
regionu. Především ale často jde o základnu pro komerční kontakty s Čínou. 
I když nevelký co do počtu obyvatel (7 mil. obyvatel), je trh se zdravotnickou 
technikou v Hongkongu jeden z největších v Asii: 500 mil. USD v roce 2012, 
v přepočtu 69 USD na obyvatele.  Při předpokládaném ročním tempu růstu 8,6 % by 
velikost trhu měla vzrůst na 750 mil. USD v roce 2017, tj. 103 USD na hlavu. 

 

Většina importovaného zboží má vyšší přidanou hodnotu a je dále re-exportována. 
Celkové dovozy zdravotní techniky a materiálu se v roce 2012 dostaly na 
2,05 mld. USD, v posledních pěti letech průměrně rostly o 10 %. Domácí výroba je 
zanedbatelná, prakticky veškeré potřeby se uspokojují dovozy.  

STAROSTLIVÁ VLÁDA 

Schopnost postarat se o široce dostupnou zdravotní péči, především pro sociálně 
slabší obyvatele, je jednou z hlavních priorit současné vlády. Průměrná spoluúčast na 
zdravotní péči proto nepřekračuje 4 – 12 % z celkové ceny poskytnutých služeb. Podíl 
zdravotních výdajů na státním rozpočtu proto soustavně roste. Hongkongská vláda se 
však zároveň snaží zvýšit počet lidí, kteří si platí soukromé zdravotní 
pojištění. Tito lidé představují 35 % všech pojištěnců, a tvoří tak základ pro rozvoj 
soukromého zdravotnictví, které vláda vidí jako vítaný doplněk zdravotnictví státního, 
ne jako jeho konkurenci. 

 



I když je Hongkong obecně příznivě nakloněn novinkám ve výbavě a novým 
zdravotním postupům, dvě nemocnice jsou v popředí: Queen Mary a Prince of 
Wales. Jejich zkušenosti se zaváděním nových a inovativních technologií slouží často 
jako vodítko pro ostatní zařízení. Obě nemocnice fungují také jako ‚teaching 
hospitals‘. Mezi místními obyvateli se největšímu zájmu těší Queen Elizabeth 
Hospital. 

  

Queen Mary a Prince of Wales často fungují jako zavaděči inovací 

RIZIKO STANDARDNÍ, PŘÍLEŽITOSTI ZAJÍMAVÉ  

Pozitivní informací pro dodavatele je, že vláda ke zdravotnictví přistupuje co 
nejtransparentněji. V rámci veřejně dostupných národních zdravotních plánů 
stanovuje priority, kterých hodlá v jednotlivých oblastech dosáhnout. Vysoká míra 
detailu umožňuje firmám si vyhodnotit příležitosti ve svém oboru a věnovat 
Hongkongu adekvátní marketingové úsilí. Např. za období 2013-14 chce vláda 
zvýšit počet lůžek pro akutní léčbu 0 150, o 130 má vzrůst počet lůžek 
konvalescentních. Soukromý sektor dostane větší příležitost ve službách 
hemodialýzy, která je nově plánovaná jako nakupovaná služba, objednávaná přes 
tzv. kvalifikované poskytovatele služeb.  

Pro místní autority je důležité, aby se při řešení problémů mohly obracet na místní, 
ne na zahraniční firmu. Nejvhodnějším způsobem jak se dostat na místní trh je proto 
založení vlastní pobočky v Hongkongu, či spojení s lokálním distributorem. 

Prostřednictvím webu státem kontrolované Hospital Authority firmy žádají 
o předběžnou registraci a jejich kredibilita se vyhodnocuje na základě poskytnutých 
informací. Povinná registrace všech dodavatelů při účastech ve vládních 
tendrech není příliš složitá a rozhodně není nástrojem diskriminace zahraničních 
dodavatelů.  

41 státních nemocnic je rozděleno do sedmi klastrů dle městských obvodů. I přesto, 
že soukromé nemocnice, kterých je v Hongkongu jedenáct, jsou lépe materiálně 
vybaveny, jsou silnou stránkou státních zařízení špičkoví lékaři a specialisté. Ti 
velice často vystudovali ve Velké Británii nebo USA a dokáží formulovat požadavky na 
nejmodernější vybavení a technologie (28 % dovozů zdravotní techniky pochází 
z USA). Správu nad veřejnými zařízeními, které provozují 27.000 lůžek na více 
než stovce klinik, zajišťuje již zmíněná Hong Kong Hospital Authority 
(www.ha.org.hk).  

http://www.ha.org.hk/


Soukromé zdravotnictví v Hongkongu přitahuje pozornost investorů, 
domácích i zahraničních.  Vláda již uvolnila čtyři lokality na výstavbu nových 
soukromých nemocnic: Wong Chuk Hang, Tai Po, Tseung Kwan a Lantau a tendry na 
pronájem těchto pozemků byly ukončeny v červenci 2012. Přijaté nabídky nyní vláda 
studuje a výsledky tendrů hodlá oznámit ještě letos.  

STARŠÍCH VÍCE, MLADÝCH MÉNĚ 

Hong Kong si dlouho udržoval příznivou demografickou situaci, která mu pomáhala 
k silnému ekonomickému růstu. Baby boomem země prošla v letech 1961 – 1970, kdy 
počet obyvatel vzrostl ze tří na čtyři miliony obyvatel. Stejně jako ostatní vyspělé 
země však i na Hongkong začíná doléhat demografická krize. Průměrná 
porodnost je navíc v Hongkongu velice nízká, s průměrem 1,1 dítěte na 1 ženu 
je Hongkong na jednom z posledních míst na světě. Současné věkové rozložení 
obyvatelstva se tak postupně mění a podíl starších lidí na populaci výrazně roste. 
Podle odhadů OSN se podíl lidí nad 65 let v roce 2030 zvýší nad 26 %. Nepříznivou 
změnu ve věkovém složení obyvatel, především více než dvojnásobný počet lidí nad 
65 let, zachycují následující grafy. 

 

 

zdroj: www.gov.hk  

 

Hongkong dlouho těžil z příchodu imigrantů z pevninské Číny, kteří přicházeli 
v produktivním věku a desítky let platili daně, aniž by měli velké nároky na zdravotní 
péči. S jejich přechodem do důchodového věku se však tato „dividenda“ se začíná 
vyčerpávat. 

Vláda proto v rámci proaktivních opatření připravila dvouletý Elderly Health 
Assesment Pilot Programme, který je určen pro starší obyvatele Hongkongu. Jeho 
cílem je zajistit preventivní prohlídky seniorů. Cílovou skupinou jsou občané 
starší 70 let a hlavní zaměření prohlídek bude na zjištění rizikového vysokého 
krevního tlaku a onemocnění cukrovkou. Program si vyžádá přes 12 mld. HKD 
(1 HKD = 7,8 USD), zdravá vládní kasa na to má dostatek prostředků. 

Pozitivní pro Hongkong je, že i při zpomalujícím se tempu (viz obrázek) se počet 
obyvatel stále zvyšuje. Ze současných 7,2 mil. obyvatel na odhadovaných 8,5 mil. 
v roce 2035.   

http://www.gov.hk/


 

SWOT ANALÝZA  

S – Zdravá ekonomika, moderní zdravotnictví. Vládní finanční podpora. Jedna 
z nejbohatších částí Asie, vysoké výdaje na obyvatele. 

W – Malé povědomí o české zdravotní technice, málo česko-hongkongských 
zdravotních kontaktů. Malý počet obyvatel omezuje velikost trhu. 

O – Rozvoj soukromého zdravotnictví. Vládní programy, zaměřené na řešení 
vybraných zdravotních problémů. Modernizace veřejných nemocnic.  Téměř 
neexistující domácí produkce. 

T – Hrozba nenalezení prostoru na silně konkurenčním trhu.  

 

Kontakt na generální konzulát ČR v Hongkongu 
1204-5 Great Eagle Centre 
23 Harbour Road, Wanchai 
Hong Kong 
 
Telefon +852 2802 2212 
e-mail: commerce_hongkong@mzv.cz 
www.mzv.cz/hongkong  
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