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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Jak ukazují výsledky HDP za rok 2015, tchajwanská ekonomika i ke konci roku pokračovala ve snižování své výkonnosti. V
závěru roku 2015 (4. Q) se růst HDP propadl na -0,52%, s návazností na předchozí snížení -0,63% (3.Q). Globální poptávka
zůstává i v roce 2016 zásadním faktorem ovlivňujícím tchajwanskou ekonomiku, na kterou negativně působí také
vzrůstající politika průmyslové soběstačnosti ze strany ČLR – největšího obchodního partnera TW. Domácí poptávce je
proto přisuzována čím dál tím důležitější role ekonomického oživení. V roce 2015 rostla TW ekonomika meziročně pouze
o 0,75 %, což je výrazně méně, než očekávaly předchozí odhady. Tchaj-wan v současnosti čelí zásadním ekonomickým
výzvám, kdy export pokračuje v negativní oslabující tendenci, která se projevila i v lednu 2016. Vláda snížila svou
předpověď meziročního růstu HDP pro tento rok z 2,32 % (leden) na 1,47 % (únor). Nejtěžší břemeno zatěžující TW
ekonomiku je snižující se export, který přispěl k růstu HDP pouze 1,28%. Díky nízkým cenám ropy a oživující se domácí
turistice a obchodu však ke konci roku rostla celková domácí spotřeba. Výroba byla v roce 2015 utlumována napříč všemi
sektory, kromě finančních a pojišťovacích služeb, které naopak vykázaly růst 4,46% a přispěly tak 0,27% k celkovému HDP
země.

Tchaj-wan je ve světovém měřítku vysoce vyspělou ekonomikou, která je výrazně proexportně orientována a patří mezi
čtyři "Asijské tygry". Specializuje se na výrobu elektroniky a strojních zařízení. Tchaj-wan patří mezi světově největší
dodavatele počítačových čipů, LCD a OLED panelů, počítačových pamětí DRAM, zařízení pro elektronické sítě a spotřební
elektroniky. Zásadní význam tohoto odvětví v exportu s sebou přináší i značnou závislost na vývoji celosvětové poptávky.
Dalším vývozním artiklem je produkce textilu, která má ovšem klesající tendenci. Z hlediska strategických nerostných
surovin je však zemí téměř stoprocentně závislou na dovozu. Parita kupní síly (PPP) na osobu Tchaj-wanu dosahuje, dle
odhadů za rok 2015 47 500 USD, což tuto zemi řadí na 21. místo na světě (ČR je s hodnotou 31 500 USD na 56. místě
žebříčku).

Tchaj-wan je podle mezinárodních studií kompetitivní ekonomikou. The World Bank’s Doing Business 2016 Report zařadil
Tchaj-wan na 11. místo z celkem 189 zemí světa z pohledu přijatelnosti obchodního prostředí pro zahraniční investory. Ve
srovnání s asijskými konkurenty Singapurem (1. místo), Hongkongem (5. místo) a J. Koreou (4. místo) je evidentní, že
Tchaj-wan musí změnit zejména přístup k regulačním mechanismům.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

V češtině užívaný název země: Tchaj-wan, Taiwan; plný název Čínská republika (Taiwan), Čínská republika (Tchaj-wan),
zkratka TW (zdroj ČÚZK)

v zemi používaný název v angličtině je: Republic of China (Taiwan)
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v zemi užívaná zkratka názvu: ROC

Území zahrnuje ostrovy Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, Matsu, a řadu dalších malých ostrůvků

Složení vlády:

(* u jména značí, že se jedná o ženu)

Přehledný seznam vládních činitelů lze nalézt na stránkách Executive Yuan

A) PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY

LIN Chuan - Premiér

LIN Hsi-yao - Vicepremiér

B) MINISTŘI BEZ PORTFEJE

WU Tsung-tsong -Minister without Portfolio

LIN Wan-I -Minister without Portfolio

CHANG Jing -sen - Minister without Portfolio, Executive Yuan and concurrently Governor, Fujian Province

WU Hong- mo - Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Public Construction Commission

LIN Mei-chu * -Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Mongolian and Tibetan Affairs Commission

CHEN Tain-jy – Minister without Portfolio, and concurrently Governor, Fujian Province and Minister, National
Development Council

SHIH Jun-ji - Minister without Portfolio, Executive Yuan and concurrently Governor, Taiwan Province

HSU Jan-yau - Minister without Portfolio

C) GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ VLÁDY, JEHO NÁMĚSTCI A MLUVČÍ VLÁDY

CHEN Mei-ling*- Secretary-General

SHIH Keh-her- Deputy Secretary-General

SUNG Yu-hsieh - Deputy Secretary-General

TUNG Chen-yuan - Spokesperson, Executive Yuan
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D) MINISTŘI VEDOUCÍ MINISTERSTVA

YEH Jiung-rong - Minister, Ministry of the Interior

LEE Ta-wei - Minister, Ministry of Foreign Affairs

FENG Shih-kuan - Minister, Ministry of National Defense

SHEU Yu-jer - Minister, Ministry of Finance

PAN Wen-chung - Minister, Ministry of Education

CHIU Tai-san - Minister, Ministry of Justice

LEE Chih-kung - Minister, Ministry of Economic Affairs

HO CHEN Tan - Minister, Ministry of Transportation and Communications

LIN Tzou-yien - Minister, Ministry of Health and Welfare

CHENG Li-chiun * - Minister, Ministry of Culture

YANG Hung-duen - Minister, Ministry of Science and Technology

KUO Fong-yu - Minister, Ministry of Labor

E) MINISTŘI VEDOUCÍ ÚSTŘEDNÍ ÚŘADY

CHEN Tain-jy – Minister without Portfolio, and concurrently Governor, Fujian Province and Minister, National
Development Council

LIN Mei-chu * - Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Mongolian and Tibetan Affairs Commission

WU Hsin-hsing- Minister, Overseas Community Affairs Council

PERNG Fai-nan - Governor, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

CHU Tzer-ming - Minister, Directorate General of Budget, Accounting and Statistics

SHIH Ning-jye - Minister, Directorate-General of Personnel Administration

LEE Ying-yuan - Minister, Environmental Protection Administration
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LEE Chung-wei- Minister, Coast Guard Administration

LIN Jeng-yi - Director, National Palace Museum

HO CHANG Hsiao-yueh * - Minister, Mainland Affairs Council

DING Kung-wha - Minister, Financial Supervisory Commission

LEE Shying-jow - Minister, Veterans Affairs Commission

HSIEH Shou-shing - Minister, Atomic Energy Council

TSAO Chi-hung - Minister, Council of Agriculture

WU Shiow-ming - Chairperson, Fair Trade Commission

WU Hong mo - Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Public Construction Commission

CHOU Yuan-ching - Minister, Council of Indigenous People

LEE Yung-te - Minister, Hakka Affairs Council

LIU I-chou - Chairperson, Central Election Commission

SHYR Shyr-hau - Minister, National Communications Commission

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 23,484 mil. (2015)

• Průměrná hustota zalidnění: 647 obyvatel/km2 (2015)

• Míra přirozeného přírůstku obyvatel (v ‰, 2015): 2,0

84 % populace Taiwanu je tvořeno příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hoklo 70 %,
Hakka 20 %) pevninští Číňané 14 %. Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu obyvatel (16 úředně registrovaných
domorodých kmenů, nejpočetnější jsou kmeny Amis, Paiwan a Atayal).

Na Taiwanu je 27 registrovaných náboženství (2011). Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu jsou Budhismus (počet
věřících 8,09 mil.) a Taoismus (počet věřících 7,6 mil.), tchaj-wanskou specialitou je prolínání těchto dvou náboženství
spolu s vírou původních obyvatel. Třetím nejrozšířenějším je I-Kuan Tao (počet věřících 0,8 mil.). Následuje Protestantství
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(počet věřících 0,6 mil.) a Katolicizmus (počet věřících 0,3 mil.) a jedno z nejnovějších a nejrychleji rostoucích náboženství,
Tiandijiao (0,3 mil věřících). Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Taiwanu
na plnohodnotnou demokracii.

Úředním jazykem je mandarinská čínština (používá se nezjednodušené písmo - na rozdíl od ČLR). Dalšími oficiálně
používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z
původních etnických skupin (celkem představují 2% obyvatel) svůj vlastní jazyk.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2011 2012 2013 2014 2015

Počet ekonomicky
činného
obyvatelstva (mil.)

10,8 11,0 11,1 11,2 11,2

Růst HDP (%) 4,2 1,5 2,20 3,92 0,75

HDP PC-PPP (tis.
USD) / PC GNI

43/20,0 43/20,42 45/21,92 46/22,65 47/22,32

Míra
nezaměstnanosti
(%)

4,39 4,24 4,18 3,96 3,78

Inflace CP 1,4 1,9 0,8 1,2 - 0,2

Skladba HDP Tchaj-wanu 2011–2015 (v %)

2011 2012 2013 2014 2015

Zemědělství 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9

Průmysl 29,8 29,1 33,2 34,1 34,8

Služby 68,4 69,1 65,1 64,0 63,2

Makroekonomické ukazatele Tchaj-wanu ve srovnání s vybranými zeměmi - nezaměstnanost (%)/míra ekonomického
růstu (%)/HDP obyv.- PPP (tis. USD)/meziroční změna zahraničního obchodu (%)/ inflace CP (%)

2012 2013 2014 2015
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Tchaj-wan 4,2 / 1,5 / 43 / -3,1 /
1,9

4,2 / 2,2 / 45 / 0,6 /
0,8

4,4 / 4,1/ 46 / 12,1 /
1,2

3,8/ 0,7/ 47/ -14 /

- 0,2

J. Korea 3,2 / 2,0 / 33 / -1,1 /
2,2

3,1 / 2,9 / 35 / 0,7 /
1,3

3,4 / 3,3 / 36 / 21,2 /
1,3

3,5 /2,7/ 37/

0,7

Japonsko 4,3 / 1,4 / 47 / 0,5 /
0,0

4,0 / 1,6 / 36 / -8,1 /
0,4

3,6 / -0,7 / 36 / 14,7 /
-2,7

3,3 /0,6/ 38/

0,7

Německo 5,5 / 0,7 / 42 / -5,9 /
2,0

5,3 / 0,1 / 46 / 2,7 /
1,5

5,0 / 3,0 / 46 / 17,8 /
0,8

4,8 /1,5/ 47/

0,2

V. Británie 7,9 / 0,3 / 39 / 0,7 /
3,2

7,5 / 1,7 / 39 / 0,1 /
2,6

6,2 / 2,8 / 40 / 15,0 /
1,5

5,4 / 2,5/ 41/

0,1

USA 8,1 / 2,8 / 52 / 3,6 /
2,1

7,4 / 2,2 / 53 / 0,7 /
1,5

6,2 / 2,4 / 55 / 15,4 /
1,6

5,2 / 2,6/ 56/

0,2

Jak ukazují výsledky HDP za rok 2015, tchajwanská ekonomika i ke konci roku pokračovala ve snižování své výkonnosti. V
závěru roku 2015 (4. Q) se růst HDP propadl na -0,52%, s návazností na předchozí snížení -0,63% (3.Q). Globální poptávka
zůstává i v roce 2016 zásadním faktorem ovlivňujícím tchajwanskou ekonomiku, na kterou negativně působí také
vzrůstající politika průmyslové soběstačnosti ze strany ČLR – největšího obchodního partnera TW. Domácí poptávce je
proto přisuzována čím dál tím důležitější role ekonomického oživení. V roce 2015 rostla TW ekonomika meziročně pouze
o 0,75 %, což je výrazně méně, než očekávaly předchozí odhady. Tchaj-wan v současnosti čelí zásadním ekonomickým
výzvám, kdy export pokračuje v negativní oslabující tendenci, která se projevila i v lednu 2016. Vláda snížila svou
předpověď meziročního růstu HDP pro tento rok z 2,32 % (leden) na 1,47 % (únor). Nejtěžší břemeno zatěžující TW
ekonomiku je snižující se export, který přispěl k růstu HDP pouze 1,28%. Díky nízkým cenám ropy a oživující se domácí
turistice a obchodu však ke konci roku rostla celková domácí spotřeba. Výroba byla v roce 2015 utlumována napříč všemi
sektory, kromě finančních a pojišťovacích služeb, které naopak vykázaly růst 4,46% a přispěly tak 0,27% k celkovému HDP
země.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu Tchaj-wanu 2010–2014 (mld. NTD)

Období 2011 2012 2013 2014 2015
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Rozpočtové příjmy
běžného účtu

2 239 2 260 2 370 2 416 2 825

Rozpočtové výdaje
běžného účtu

2 020 2 180 2 167 2 192 2 407

Rozpočtové příjmy
kapitálového účtu

67 62 87 93 75

Rozpočtové výdaje
kapitálového účtu

593 498 499 454 453

Celkový deficit (na
běžném +
kapitálovém účtu)

-306 -356 -208 -137 +40

Podíl čistých
rozpočtových
výdajů na HDP (%)

18,3 18,2 17,5 16,4 15,1

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj celkové zahraniční zadluženosti v letech 2008 – 2015 (mld. USD)

Ke konci
roku

Externí
dluh

celkem

Dlouhodobý Krátkodobý Poměr
externího
dluhu ke
splácení

(%)*

CELKEM Soukromý
sektor

Veřejný
sektor

CELKEM Soukromý
sektor

Veřejný
sektor

2015 158,9 14,1 13,0 1,1 144,8 144,8 0,001 1,82

2014 177,9 14,6 12,8 1,9 163,3 163,3 0,001 1,77

2013 170,1 14,5 12,2 2,3 155,6 155,6 0,002 2,04

2012 130,8 14,3 11,0 3,3 116,5 116,5 0 1,24

2011 122,5 14,7 10,2 4,5 107,8 107,8 0 2,15
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2010 101,6 17,9 9,9 8,0 83,7 83,7 0 1,16

2009 82,0 13,7 7,8 5,9 68,2 68,2 0 2,60

2008 90,4 11,6 10,0 1,5 78,8 78,8 0 3,95

Vývoj účtů platební bilance v letech 2010–2014 (mil. USD)

Období 2010 2011 2012 2013 2014

Běžný účet 38,461 39,927 48,947 55,257 65,335

Kapitálový účet - 116 - 119 - 83 6 - 76

Finanční účet - 358 - 32,046 - 31,673 - 42,934 - 53, 046

Období 2010 2011 2012 2013 2014

Financování (mil.
NTD)

- čisté půjčky 468,315 169,685 373,523 202,641 188,295

- bondy 668,515 397,839 602,610 464,674 465,770

- vyhr. částka
zisků

6,502 842 22,796 13,105 4,732

- splátka dluhu 206,702 228,996 251,882 275,138 282,207

Období 2011 2012 2013 2014 2015/

01 2016

Devizové rezervy
(mld. USD)

386 403 417 419 416/429

Vládní dluh / HDP
(%)*

33,2 34,1 33,8 32,8 31,6

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Počet finančních institucí na Tchaj-wanu podle kategorie

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (leden)

Celkový počet
finančních
institucí (pouze
centrály)

425 427 428 428 429 430

- domácí banky
(centrály)

38 39 40 40 40 40

- zahraniční
banky (centrály)

28 30 31 30 30 30

- úvěrní
družstva
(centrály)

25 24 24 23 23 23

- úvěrní
centrály
asociací zemědělců

277 277 278 281 282 282

- úvěrní
centrály
asociací rybářů

25 25 25 25 27 28

- pobočky
služby vkladů a
převodů
tchajwanské
pošty

1323 1323 1322 1323 1324 1324

- životní
pojišťovny
(centrály)

30 30 28 27 25 25

Seznam tuzemských bank

Aktuální přehled lze získat na stránkách Tchajwanské centrální banky

• Bank of Taiwan
• Land Bank of Taiwan
• Taiwan Cooperative Bank (zahrnuje býv. Farmers Bank of China)
• First Commercial Bank
•

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tchaj-wan

10/56 http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan © Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=495&CtUnit=210&BaseDSD=7
http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=495&CtUnit=210&BaseDSD=7
http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=495&CtUnit=210&BaseDSD=7
http://www.bot.com.tw/english/Pages/default.aspx
http://www.bot.com.tw/english/Pages/default.aspx
http://www.bot.com.tw/english/Pages/default.aspx
http://www.landbank.com.tw/Eng/index.aspx?EpfJdId9UuCSFXnHGuoyLA%3D%3Dn
http://www.landbank.com.tw/Eng/index.aspx?EpfJdId9UuCSFXnHGuoyLA%3D%3Dn
http://www.landbank.com.tw/Eng/index.aspx?EpfJdId9UuCSFXnHGuoyLA%3D%3Dn
http://www.landbank.com.tw/Eng/index.aspx?EpfJdId9UuCSFXnHGuoyLA%3D%3Dn
http://www.tcb-bank.com.tw/eng/Pages/bank_profile.aspx
http://www.tcb-bank.com.tw/eng/Pages/bank_profile.aspx
http://www.tcb-bank.com.tw/eng/Pages/bank_profile.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers_Bank_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers_Bank_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers_Bank_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers_Bank_of_China
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=First_Commercial_Bank&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=First_Commercial_Bank&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=First_Commercial_Bank&action=edit&redlink=1
http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan


Hua Nan Commercial Bank
• Chang Hwa Bank
• Citibank Taiwan
• Shanghai Commercial and Savings Bank
• Taipei Fubon Bank
• Cathay United Bank
• The Export-Import Bank of the Republic of China
• Bank of Kaoshiung
• Mega International Commercial Bank
• China Development Industrial Bank
• Industrial Bank of Taiwan
• Taiwan Business Bank
• Standard Chartered Bank Taiwan
• Taichung Bank
• King`s Town Bank
• Bank of Taipei
• Hwatai Bank
• Taiwan Shin Kong Commercial Bank
• Sunny Bank
• Bank of Panshin
• COTA Commercial Bank
• Union Bank of Taiwan
• Far Eastern international Bank
• Yuanta Bank
• Bank Sinopac
• E.Sun Bank
• Cosmos Bank
• Taishin International Bank
• Tachong Bank
• Jih Sun International Commercial Bank
• EnTie Commercial Bank
• Chinatrust Commercial Bank
• Chinfon Bank

Seznam zahraničních bank s pobočkami na Tchaj-wanu

Aktuální přehled lze získat na stránkách Tchajwanské centrální banky:

• ABN AMRO
• American Express Bank
• Australia and New Zealand Banking Group Limited
• Bangkok Bank
• Barclays Bank
• BNP Paribas
• Bank of America
• The Bank of East Asia
• The Bank of New York
• The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
• Calyon
•
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Citibank
• DBS Bank
• Deutsche Bank
• Fortis Bank
• The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
• JPMorgan Chase
• KBC Bank
• Metropolitan Bank and Trust Company
• Mizuho Corporate Bank
• Oversea-Chinese Banking Corporation
• Société Générale
• Scotiabank
• Standard Bank of South Africa
• Standard Chartered Bank
• State Street Bank and Trust Company
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation
• UBS AG
• United Overseas Bank
• Wachovia Bank
• Wells Fargo Bank

1.7 Daňový systém

Daně na Tchaj-wanu lze podle alokace daňových výnosů rozdělit na státní a místní. Zodpovědným úřadem za správu
daňového systému je Ministerstvo financí (http://www.mof.gov.tw). V jeho pravomoci je navrhovat, přijímat a
interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a
vybírat daně.

Institucí podřízenou MOF je Státní daňová správa (The National Tax Administration – NTA http://www.dot.gov.tw/en/ ),
která je zodpovědná za praktickou realizaci státních daňových zákonů s výjimkou celního zákona. V současné době
existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Taipei, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan,
NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.

Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat
municipální daně.

Každá z daní je upravena zvláštním zákonem. Například daň z příjmů je stanovena Zákonem o dani z příjmů (Income Tax
Law), zatímco daň z nemovitostí a daň darovací jsou stanoveny jiným příslušným zákonem (Estate and Gift Tax Law).

Další samostatné daňové zákony jsou například Commodity Tax Statute, Value-Added and Non-Value-Added Business
Tax Law, Stamp Tax Law, Deed Tax Statute aj. Klasifikace jednotlivých daní provádějí jednotlivé daňové úřady na svých
úrovních.

Přehled daní, vybíraných na Tchaj-wanu :

• Daň z příjmů (Income Tax )
• Pozemková daň (Land Value Tax)
• Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
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• Stavební daň (Building Tax)
• Daň z podnikání (Business Tax - VAT and Non-VAT)
• Daň za změnu vlastnického práva k nemovitostem (Deed Tax)
• Daň ze zboží (Commodity Tax)
• Daň ze zábavy (Amusement Tax)
• Daň z tabáku a vína (Tobacco and Wine Tax)
• Kolkovné (Stamp Tax)
• Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
• Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
• Daň z těžebních pozemků (Mining Lot Tax)
• Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)

Dan z luxusního zboží (Luxury Tax)
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2. Zahraniční obchod a investice
Tchaj-wan je ve světovém měřítku vysoce vyspělou ekonomikou, která je výrazně proexportně orientována a patří mezi
čtyři "Asijské tygry". Specializuje se na výrobu elektroniky a strojních zařízení. Tchaj-wan patří mezi světově největší
dodavatele počítačových čipů, LCD a OLED panelů, počítačových pamětí DRAM, zařízení pro elektronické sítě a spotřební
elektroniky. Zásadní význam tohoto odvětví v exportu s sebou přináší i značnou závislost na vývoji celosvětové poptávky.
Dalším vývozním artiklem je produkce textilu, která má ovšem klesající tendenci. Z hlediska strategických nerostných
surovin je však zemí téměř stoprocentně závislou na dovozu. Parita kupní síly (PPP) na osobu Tchaj-wanu dosahuje, dle
odhadů za rok 2015 47 500 USD, což tuto zemi řadí na 21. místo na světě (ČR je s hodnotou 31 500 USD na 56. místě
žebříčku).

Export se podílí na HDP TW téměř 70%. Během posledních čtyřiceti let se změnila struktura TW hospodářství zaměřeného
na zemědělství v technologickou a průmyslovou velmoc, kdy průmyslová výroba zaujímá 98% výkonu ekonomiky.
Hlavními exportními artikly jsou elektronika (34%), základní kovy (9%), plasty a guma (7,5%), stroje a strojní zařízení
(6,9%), přesné výrobky, hodinky, hudební nástroje (6,5%) a chemikálie (6,4%).

Taiwan dováží především nerostné suroviny a základní kovy, elektronické výrobky, chemikálie a strojní zařízení. Vývoz je
orientován zejména na elektroniku, strojní zařízení a výrobky petrochemického průmyslu. Hlavními obchodními partnery
jsou dlouhodobě Čína, Hong Kong, USA, Japonsko, země ASEAN a evropské země.

Taiwanská průmyslová základna se opírá o kvalitní a extenzivní síť průmyslových zón a rostoucí počet technologických a
vědeckých parků, které jsou podpořeny jak vysoce kvalifikovanou pracovní silou, tak i plně integrovanou
dodavatelsko-odběratelskou sítí. Malé a střední podniky často využívají státní podpory směřované do oblasti inovací a
moderních technologií. V současnosti lze sledovat trend omezování zásahů státu do ekonomiky a posilování
konkurenceschopnosti podniků zejména v průmyslových sektorech s vysokou přidanou hodnotou.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V návaznosti na slabou globální poptávku zaznamenal Tchaj-wan ke konci roku 2015 meziroční pokles exportu zboží o
13,9 %. Konkrétně export minerálních produktů klesl o celých 38%, u hlavního exportního tahouna – elektroniky bylo
zaznamenáno snížení vývozu o 8,53%. Vývoz produktů do všech hlavních exportních destinací zaznamenal zásadní pokles
(ČLR - 15,7% a země ASEAN -18,7%). Vývoz do Japonska se snížil ve 4.Q o 3,67% a do Evropy a USA o 7,4% a 9,1%. ČLR
(vč. Hongkongu) zůstala i v roce 2015 největším exportním partnerem TW s podílem 39%, následují země ASEAN (18%).
Význam USA jako exportní destinace vzrostl, s podílem 12,2%, oproti 11,1% v roce 2014. Evropský trh je pro TW v
posledních letech z hlediska exportu stabilní, v roce 2015 byl jeho podíl 9,1%.

V roce 2015 se snížil i celkový TW import a to zejména materiálu a polotovarů (-16.5%). Celkový import ze zemí EU klesl v
roce 2015 meziročně o 10,4%, ze zemí ASEAN pak o 16,6%. ČLR (vč. Hongkongu) byl pro TW největším zdrojem importu,
následována Japonskem, zeměmi ASEAN, EU a USA.
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Celkový počet zahraničních turistů na TW vzrostl v roce 2015 o 5,3%, kromě Japonska, odkud množství návštěvníků
naopak meziročně o 0,46% kleslo. Čína zůstala i v roce 2015 největším zdrojem zahraničních turistů na TW se 40%
celkového počtu, následována Japonskem a zeměmi JV Asie. Největší růst počtu turistů byl zaznamenán z J. Koreje,
meziročně o 25%. Počet TW turistů, kteří navštívili evropské země, vzrostl meziročně o 20,8%.

Vývoj obchodní bilance Tchaj-wanu 2011 - 2015 (mld. USD)

2011 2012 2013 2014 2015

Výměna celkem 589,695 571,654 575,338 587,722 509,404

Vývoz 308,257 301,181 305,441 313,696 280,481

Dovoz 281,438 270,473 269,897 274,026 228,923

Saldo 26,820 30,708 35,544 39,670 51,558

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Tchaj-wan byl v roce 2015 19. největší obchodní partner zemí EU, sedmý v regionu Východní Asie. I když vzájemná
obchodní výměna vzrostla o 9,4%, zaostává TW daleko za svými regionálními konkurenty - ČLR (2. místo, 14,8% z
celkového EU obchodu), Japonskem (7. místo, 3,3%), J. Koreou (8. místo, 2,6%), srovnatelně s Hongkongem (15. místo,
1,4%) a Singapurem (16. místo, 1,4%). TW pozice importéra do zemí EU se meziročně změnila z 16. na 13. příčku. TW je
pro země EU 22. největším exportním trhem, s 1,3% procentním podílem celkového EU exportu. EU je TW 5. největším
obchodním partnerem s podílem v importu 9,95% a exportu 9,17% za zeměmi ASEAN (12,28%) a USA (13,12%). Vzájemný
obchod EU – TW v roce 2015 dosáhl nového rekordu na 43,9 mld. €. Vývoz zboží ze zemí EU pokračoval již třetím rokem v
expanzi a vzrostl o 8,8% na 18,5 mld. €. Dovoz z TW však rostl ještě výrazněji, než export, a to o 9,8%, v celkové hodnotě
25,5 mld. €.

Pět největších obchodních partnerů Tchaj-wanu 2011 – 2015

2011 2012 2013 2014 2015

VÝVOZ
(podíl a

hodnota)

% mld. USD % mld. USD % mld. USD % mld. USD % mld. USD

ČLR 27,2 83,9 26,8 80,7 26,8 81,8 26,2 82,1 25,4 71,2

Hongkong 13,0 40,1 12,6 37,9 12,9 39,4 13,6 42,5 13,6 38,1

USA 11,8 36,4 10,9 33,0 10,7 32,6 11,1 34,9 12,2 34,3

Singapur 5,5 16,9 6,7 20,1 6,4 19,5 6,6 21,0 6,2 17,3
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Japonsko 5,9 18,2 6,3 19,0 6,3 19,2 6,4 19,9 6,9 19,3

DOVOZ
(podíl a

hodnota)

% mld. USD % mld. USD % mld. USD % mld. USD % mld. USD

Japonsko 18,5 52,2 17,6 47,6 16,0 43,2 15,2 41,7 16,9 38,7

ČLR 15,5 43,6 15,1 41,0 15,8 42,6 17,5 48,0 19,3 44,2

USA 9,2 25,8 8,7 23,6 9,3 25,2 10,0 27,4 11,5 26,4

J. Korea 6,3 17,9 5,6 15,0 5,8 15,8 5,4 14,8 5,7 13,0

Saúdská
Arábie

4,9 13,8 5,5 14,8 5,8 15,6 5,0 13,7 3,2 7,3

Německo 3,3 9,9 2,9 8,1 3,0 8,5 3,4 9,6 3,8 8,6

Obchodní výměna zemí EU se svými nejvýznamnějšími asijskými partnery v roce 2015 (mld. €)

ČLR Hongkong Indie Japonsko J. Korea Tchaj-wan

Výměna celkem 467,3 45,3 72,6 107,9 82,1 40,2

Vývoz z EU 164,7 34,7 35,5 53,3 43,1 17

Dovoz do EU 302,6 10,6 37,1 54,6 39,0 23,2

Saldo -137,9 24,1 -1,6 -1,3 4,1 -6,2

2.3 Komoditní struktura

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové
paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Struktuře TW
exportu dominují výrobky ICT, které jsou montovány na TW, či v ČLR a následně prodávány na všech kontinentech – je
však potřeba si uvědomit, že výrobky původem z TW, avšak kompletované v ČLR, či v zemích JV Asie se neobjeví ve
statistikách bilaterální obchodní výměny.

Nejvýznamnější komodity tchajwanského exportu (pět nejvýznamnějších položek v letech 2011 - 2015 (mil. US$)

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
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Vývoz
celkem

308 299 100 301 180 100 305 441 100 313 696 100 280 481 100

Elektronika 83 921 27,2 83 307 27,7 85,981 28,4 99,994 31,9 95 603 34,1

Základní
kovy

30 184 9,8 28 095 9,3 27,631 9,1 28,952 9,2 25 162 9,0

Minerální
produkty

22 069 7,3 23,689 7,8

Plasty a
guma

25 200 8,2 24 193 8,0 24,784 8,2 24,109 7,7 21 007 7,5

Optické a
foto
nástroje

21 764 7,2

Stroje a
strojní
zařízení

20 472 6,6 19,759 6,5 20,887 6,7 19 432 6,9

Chemikálie 22 468 7,3 21,673 6,9 17 879 6,4

Nejvýznamnější komodity tchajwanského importu v letech 2011 - 2015 (mil. US$)

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Dovoz
celkem

281 605 100 270 727 100 269 897 100 274 026 100 228 923 100

Minerální
produkty

68 283 24,2 74 204 27,4 73 316 27,1 69 476 25,3 40,585 17,7

z toho
Ropa

30 345 10,8 35 661 13,2 33 574 12,4 32 182 11,7 16,148 7,1

Elektronika 44 503 15,8 40 762 15,1 40 752 15,1 43 419 15,8 40,097 17.5

Chemikálie 34 040 12,1 30 061 11,1 30 580 11,3 30 015 10,9 25,547 11,2

Stroje a
strojní

24 628 8,7 21 300 7,9 23 078 8,5 22 058 8,0 21,882 9,6
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zařízení

Základní
kovy

27 061 9,6 23 156 8,6 21 732 8,0 22 825 8,3 17,997 7,9

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Tchaj-wanu bylo vytvořeno osm zón volného obchodu (Free Trade Zone – FTZ; Invest in Taiwan). Šest z nich se
nachází v prostoru velkých námořních přístavů, jedna v prostoru mezinárodního letiště a jedna jako biotechnologický
park:

• Keelung Harbour
• Kaohsiung Harbour
• Taichung Harbour
• Port of Taipei
• Su-ao Port
• Anping Port
• Taiwan Taoyuan International Airport - Air Cargo Park (mezinárodní letiště Taipei)
• Pingtung Agriculture Biotechnology Park

Rovněž další lokality v zemi projevily zájem o vytvoření zón volného obchodu na svém teritoriu: okresní úřad Tainan
(Southern Free Trade Zone), městský úřad Kaohsiung (Southern Star Free Trade Zone), a Industrial Development Bureau
(Changhua Coastal Industrial Zone), všechny s cílem vytvořit lepší podmínky pro obchod a přispět ke změně postavení
Tchaj-wanu ve světě globalizované výroby a logistických řetězců.

Protože správa FTZ zahrnuje široké spektrum činností, jejich zakládání vyvolává potřebu meziministerské koordinace k
zajištění co největších synergických efektů. Hlavní vládní institucí v tomto ohledu je Centrum pro ekonomickou deregulaci
a inovaci (Center for Economic Deregulation and Innovation – CEDI), podřízené Radě pro ekonomické plánování a rozvoj
(Council for Economic Planning and Development). Nejvyšším orgánem, formulujícím politiku vytváření FTZ v zemi je Free
Trade Zone Coordinating Committee při vládě Tchaj-wanu (Executive Yuan). CEDI má koordinační úlohu při zajišťování
součinnosti mezi ministerstvy, komisemi a firmami ve věcech vytváření a provozu FTZ. Jakékoliv dotazy k této
problematice mohou být adresovány této instituci, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny dále.

Zóny volného obchodu na Tchaj-wanu jsou regulovány těmito zákony a nařízeními:

• Guidelines for the Establishment of the Free Trade Zone Coordinating Committee of the Executive Yuan(14. 2. 2005)
• Regulations Governing Customs Clearance for Goods in Free Trade Zones(26. 11. 2005)
• Act for the Establishment and Managemen of Free Trade Zones (23. 7. 2003)
• Regulations Governing Applications for the Establishment of Free Trade Zones(19. 9. 2003)
• General Introduction to the Regulations Governing the Operation and Management of Free Trade Zones Enterprises

Administered by the Ministry of Transportation and Communications (10. 9. 2004)
• Regulations Governing The Operation and Management of Enterprises within Free Trade Zones Administered by the

Ministry of Transportation and Communications(10. 9. 2004)

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Tchaj-wan je důležitou destinací z hlediska FDI. Ostrov využívá synergie stabilního růstu podpořeného dynamikou celého
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regionu, populace s vysokou kupní silou a ekonomikou se zaměřením na vyspělé technologie. Během posledních několika
let však atraktivita TW mírně klesla. V roce 2014 vzrostl TW vnitřní tok FDI o 17% (5,77 mld USD), po poklesu 11,2% v roce
2013. Od ledna do listopadu 2015 přilákal TW 3142 projektů v hodnotě přibližně 4,1 mld.USD FDI. Tok FDI zůstává mezi
nejnižšími v regionu. Spekulativní aktivity, rostoucí ceny nemovitostí, byrokratické překážky a rigidní právní rámec jsou
hlavní překážky pro případné investice. Tok FDI byl také negativně ovlivněn globální ekonomickou krizí s následnou krizí v
euroregionu a potížemi ekonomiky USA. Naopak pozitivní efekt na FDI tok má stále uzavření Rámcové dohody o
ekonomické spolupráci (ECFA) s ČLR v roce 2010.

Celkové množství tchajwanských zahraničních investic (kromě ČLR) v roce 2015 vzrostl meziročně o 47,3% na 10,75 bil.
USD. Nejvíce investic bylo alokováno do zemí JV Asie prostřednictvím bank a pojišťovacích společností v celkové výši 6,1
bil. USD a meziročním růstem 67,9%. ČLR byla v roce 2015 cílovou zemí pro 60,6% všech zahraničních investic TW s
růstem 5,8% oproti roku předchozímu. Počet investičních projektů však klesl o 17,3%, navázal tak na již tříletou negativní
tendenci. Tchajwanské investice se začínají přesouvat do zemí JV Asie, zejm. Vietnamu a Myanmaru.

Země EU byly v roce 2015 z hlediska TW zahraničních investic šesté v pořadí s podílem 2,1%, po ČLR, Britských
zámořských teritoriích, USA, Singapuru a Vietnamu. Investice z TW do ČLR zaujímají 60,6% celkových zahraničních
investic, následovány Britskými zámořskými teritorii a Karibikem (11,8%), USA, Singapurem, Vietnamem, zeměmi EU,
Hongkongem a Japonskem.

Podle Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu stálo v roce 2015 Nizozemí za 61,6% všech FDI toků na TW, následováno UK
(22,4%), Německem (7,9%), a Francií (2,9%). Opačný tok FDI v roce 2015 – z TW do zemí EU byl směřován do UK (53,9%),
Nizozemí (29,9%), Německa (5,9%) a Francie (0,7%). Celkový tok EU FDI z TW v roce 2015 dosáhl podílu pouze 2,1%.
Investice zemí EU na TW reprezentovaly v roce 2015 24,9% celkového FDI. Evropa byla následována Britskými zámořskými
teritorii a Karibikem (18,8%), dále USA (17,3%) a Japonskem (13,7%).

FDI na Tchaj-wanu podle destinace a tchajwanské FDI ve světě v roce 2015

Významné země FDI na TW (2015 v %) Významné země pro TW FDI (2015 v %)

EU 24,9 ČLR 60,6

Britská zámořská teritoria a
Karibik

18,8 Britská zámořská teritoria a
Karibik

11,8

USA 17,3 USA 5,6

Japonsko 13,7 Singapur 4,3

Singapur 5,8 Vietnam 3,1

Hongkong 5,3 EU 2,1

Samoa 2,9 Hongkong 2,1

Japonsko 1,5
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Přímé zahraniční investice na Tchaj-wanu v letech 2012 - 2014 (mld. US$)

2012 2013 2014

FDI na Tchaj-wan 3,207 3,598 2,839

Objem FDI 59,633 65,797 68,636

Počet greenfield investic 81 74 66

FDI vstupy (v % GFCF*) 2,9 3,2 2,5

Objem FDI (v % HDP) 12,0 12,9 13

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Tchaj-wan představuje pro zahraniční investory poměrně atraktivní destinaci. Výhodou případných investic je stabilní
ekonomika, kterou reprezentuje nízká inflace, nízká míra nezaměstnanosti, stabilní obchodní přebytky a vysoké zahraniční
rezervy. TW v posledních letech diverzifikoval své obchodní zájmy z původního silného zaměření na USA směrem k ČLR,
zemím JV Asie a Evropy. Nicméně existují i určitá rizika, která zahrnují silnou závislost TW ekonomiky právě na ČLR a
geopolitické otázky regionu, zejména ve vztahu k ČLR.

Současné ekonomické priority stanovené TW vládou zahrnují podporu zejména v oblastech inovativních
environmentálních technologií; vzdělání, vědy, výzkumu a inovací obecně; rozvoje komunikační infrastruktury a sektoru
služeb. Nejvhodnějšími oblastmi pro investice se v současnosti jeví turistika, ITC sektor a výroba a prodej elektřiny.

Pro posílení domácí ekonomiky a přilákání investic ze zahraničí byla vládou založena Investiční komise při Ministerstvu
hospodářství, která se zabývá záležitostmi spojenými s přímými zahraničními investicemi na TW a s tím spojenou
spoluprací s potenciálními investory. Komise monitoruje také investice TW firem v zahraničí (více viz níže).

Investiční fondy a poradenské firmy v oboru investování do cenných papírů mohou zakládat obchodní jednotky na
Tchaj-wanu, ale musí požádat o zvláštní povolení, které vyžaduje podrobnou informaci o zamýšleném druhu obchodů. K
získání takového povolení je nutné splnit stanovené akciové, manažerské a kapitálové požadavky. Pro vydávání těchto
povolení je zmocněno Ministerstvo financí. Nejjednodušší možností investic na TW je využít tzv. exchange-traded fondů,
které poskytují okamžitou diversifikaci na cenné papíry obchodovatelné v USA.

Pobídky pro investory

Vláda Tchaj-wanu usiluje o nepřetržitou modernizaci ekonomiky a udržení jejího konkurenčního postavení. Proto vítá
zahraniční investory a poskytuje jim pobídky pro kapitálové investice, výdaje na výzkum a vývoj a stále vzdělávání
zaměstnanců. Politika investičních pobídek sleduje cíl vzájemné výhodnosti pro veřejný i soukromý sektor. S tímto cílem
byl například definován Statut pro účast soukromého sektoru v infrastrukturních projektech, nebo Statut modernizace
průmyslových odvětví. Ministerstvo pro ekonomické záležitosti nabízí daňové úlevy v souladu s politikou vlády na
podporu soukromých investic do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a aplikace nových zařízení a technologií
tchajwanskými firmami. Tyto pobídky se ukázaly jako důležitý nástroj při růstu mnoha nových oborů i transformaci
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tradičních odvětví tchajwanského hospodářství a jejich vliv na modernizaci místního hospodářství nelze v žádném případě
podceňovat. Poskytovány jsou také preferenční daňové pobídky pro zahraniční profesionály zaměstnané na TW. Při
zakládání firmy je také vhodné zvážit její umístění v některé ze zón volného obchodu (viz výše).

Stručná charakteristika existujících daňových zvýhodnění

Podpora výzkumu a vývoje

Firma, založená v souladu s místními zákony může požádat daňový dobropis až do 30 % objemu prostředků,
investovaných do výzkumu a vývoje pro odpovídající snížení základu výpočtu daně z příjmu. Tyto prostředky může firma
odepisovat po dobu 5 let počínaje rokem, ve kterém byly výdaje uskutečněny. Uznatelné výdaje se musí týkat vývoje
nových produktů nebo technologií společnosti, případně zlepšování stávajících výrobků nebo služeb, zavádění nových
technologií nebo zdokonalování výrobního procesu.

Podpora vzdělávání zaměstnanců

Firma, založená v souladu s místními zákony může požádat daňový dobropis až do 30 % objemu prostředků,
investovaných do výzkumu a vývoje pro odpovídající snížení základu výpočtu daně z příjmu. Tyto prostředky může firma
odepisovat po dobu 5 let počínaje rokem, ve kterém byly výdaje uskutečněny. Uznatelné výdaje musí být vynaloženy na
vzdělávání zaměstnanců, přímo vázaných na jejich pracovní činnost a může se jednat jak o školení v rámci firmy, tak i o
školení, pořádaná externími agenturami.

Podpora zavádění nových zařízení nebo technologií

Firma si může ze svých daňových závazků odečíst (a po dobu 5 let, počínaje rokem instalace nového zařízení nebo
technologie odepisovat) 20–50 % prostředků, investovaných do těchto oblastí:

• Investice do automatizovaného zařízení nebo technologie

• Investice do recyklace a zařízení či technologií pro kontrolu znečišťování životního prostředí

• Investice do zařízení nebo technologie pro využití nových zdrojů čisté energie, uchovávání energie a čištění
odpadních vod

• Investice do zařízení nebo technologií ke snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování efektivity využívání
energií

• Investice do hardware, software a/nebo technologií, které zvyšují schopnosti firmy v digitalizaci, jako např.
zkvalitňování digitálních telekomunikací, plánování podnikových zdrojů, využití komunikačních a telekomunikačních
produktů, elektroniky a audiovizuálních zařízení a produkce s digitálním obsahem

Negativní seznam průmyslových odvětví uzavřený pro zahraniční investice

Na TW byl zrušen tzv. seznam povolených investic, i nadále je platný tzv. "negativní" seznam průmyslových odvětví
uzavřený pro zahraniční investice - v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, včetně energetické distribuční sítě,
sítě veřejných služeb (pitná a odpadní voda), zemního plynu, poštovních služeb, telekomunikací, médií, vzdušné a
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námořní dopravy. Celková liberalizace obchodu zredukovala seznam na méně než procento ze všech položek výroby a
méně než pět procent v oblasti servisu. Držení většinového podílu v tchajwanské společnosti je legální, avšak existuje
procentuální omezení vlastnictví v telekomunikačních firmách (bezdrátová i pevná linka) ve výši 60%, včetně FDI ve výši
49%. Omezen je také vlastnický podíl zahraničního investora ve službách poskytujících kabelové televizní vysílání (20%).
Investiční komise publikuje aktuální seznam odvětví s omezeným přístupem na svých internetových stránkách.

Vládní agentury a registrační proces

Vzhledem k tomu, že zahraniční investice mohou nabývat mnoha forem, mohou být do procesu registrace podnikání
zapojeny různé vládní úřady. Hlavním zodpovědnou institucí je The Department of Investment Services (DOIS), který je
součástí Ministerstva pro ekonomické záležitosti (MOEA). Kromě vlastních aktivit je také koordinačním místem pro
oborové a profesní asociace, které podporují investice a pomáhají zahraničním investorům při realizaci jejich projektů.
Pokud se investiční záměr posune do stádia formálního založení podniku, vstupují do procesu schvalování a registrace
zahraniční firmy dvě další vládní agentury. MOEA: Investiční komise (Investment Commission) a Ministerstvo obchodu
(Department of Commerce). Investiční komise zodpovídá za prověřování a schvalování všech investičních projektů na
Tchaj-wanu a je vždy účastníkem v prvních etapách vzniku zahraniční obchodní přítomnosti na ostrově. Na druhé straně
Department of Commerce je zodpovědný za koordinaci a předběžné schvalování obchodních jmen a žádostí o jejich
registraci před tím, než je podána oficiální žádost o povolení investovat a založit firmu na Tchaj-wanu. Rovněž obstarává
celý registrační proces pro pobočky a reprezentační kanceláře zahraničních společností, stejně jako pro dceřiné
společnosti a výhradní vlastníky v případě investice 100 mil. NTD a více.

Podle povahy navrhovaného podnikatelského záměru mohou do schvalovacích a registračních postupů vstupovat i další
instituce podřízené MOEA, jako je Industrial Development Bureau, Bureau of Foreign Trade, a další specializované úřady
na podporu průmyslového rozvoje. Za zvláštní zmínku stojí tzv. Export Processing Zone Administration Správa vědeckého
parku Hsinchu, jejichž funkce spočívá především v koordinaci investičních aktivit a zakládání firem ve speciálně
vymezených exportně-výrobních oblastech, resp. ve vědecko-průmyslových parcích.

MOEA zřídilo jednotnou internetovou platformu pro registraci a vyřizování žádostí, která zjednodušuje a sjednocuje
mnohé dosud vícekolejné procesy.

Pokud jde o menší podniky, jakmile je provedeno předběžné posouzení záměru a návrh investičního projektu je schválen
Department of Commerce a Investment Commission, všechny zbývající kroky, spojené s registrací, udělením licence apod.
jsou zpravidla vyřizovány prostřednictvím místně příslušných orgánů.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Evropská unie - European External Action Service je na Tchaj-wanu zastoupen svou ekonomickou a obchodní kanceláří
European Economic and Trade Office. Svá zastoupení ve formě "kanceláře" mají na Tchaj-wanu, kromě ČR, dále tyto
členské země EU:

Rakousko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Slovensko,
Španělsko, Švédsko a Polsko. Kontaktní údaje obchodních, kulturních a konzulárních zastoupení jednotlivých zemí lze
nalézt na EU Presence in Taiwan.

V Tchaj-pej sídlí dále organizace Centrum Evropské unie a European Chamber of Commerce.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Tchaj-wan je jedním z asijských obchodních partnerů, jehož export meziročně rostl (2014-2015). Podle statistických dat
Eurostatu vzrostl vzájemný obchod EU – TW v roce 2015 o 9,4%, ve srovnání s rokem 2014 a dosáhl nového rekordu na
43,9 mld. €. Vývoz zboží ze zemí EU pokračoval již třetím rokem v expanzi a vzrostl o 8,8% na 18,5 mld. €. Dovoz z TW
však rostl ještě výrazněji, než export, a to o 9,8%, v celkové hodnotě 25,5 mld. €. Oproti tomu celosvětově export EU
vzrostl o 5,1% a hodnota importu vzrostla meziročně o 2,1%. Silný růst importu z TW zapříčinil celkový deficit obchodu se
zbožím v obchodu EU - TW v hodnotě 7 mld. €. V roce 2015 zaregistrovalo, kromě Německa a Francie, obchodní přebytek
s TW i Rakousko. EU je TW 5. největším obchodním partnerem s podílem v importu 9,95% a exportu 9,17% za zeměmi
ASEAN (12,28%) a USA (13,12%).

V rámci 28 ČS EU se Česká republika umístila v celkové obchodní bilanci s Tchaj-wanem na 12. místě, v importu na 10.
místě (meziroční pokles o 23,3%) a exportu na 12. místě (meziroční nárůst o 36,5%)

Tchaj-wan byl v roce 2015 19. největší obchodní partner zemí EU, sedmý v regionu Východní Asie. I když vzájemná
obchodní výměna vzrostla o 9,4%, zaostává TW daleko za svými regionálními konkurenty - ČLR (2. místo, 14,8% z
celkového EU obchodu), Japonskem (7. místo, 3,3%), J. Koreou (8. místo, 2,6%), srovnatelně s Hongkongem (15. místo,
1,4%) a Singapurem (16. místo, 1,4%). TW pozice importéra do zemí EU se meziročně změnila z 16. na 13. příčku. TW je
pro země EU 22. největším exportním trhem, s 1,3% procentním podílem celkového EU exportu.

Obchod se zbožím mezi Tchaj-wanem a EU 2010 - 2015, (v mld. €)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz z EU na
Tchaj-wan

14,8 16,2 15,8 16,5 17,0 18,5
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- Roční růst
vývozu, %

48 9,5 -2,5 4,4 3,0 8,8

Dovoz do EU z
Tchaj-wanu

24,1 24,2 22,5 22,1 23,2 25,5

- Roční růst
dovozu, %

34,6 0,4 -7,0 -1,8 5,0 9,8

Vzájemný
obchod celkem

38,9 40,4 38,3 38,6 40,2 44

- Roční růst
obchodu, %

39,4 3,9 -5,2 0,5 4,1 9,4

Obchodní
bilance pro EU

-9,3 -8,0 -6,7 -5,6 -6,2 -7%

Zdroj: Eurostat

Obchodní výměna zemí EU se svými nejvýznamnějšími asijskými partnery v letech 2014 a 2015 (mld. €)

ČLR Hongkong Indie Japonsko J. Korea Tchaj-wan

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Výměna
celkem

582,4 520,7 45,9 49,6 72,5 77,4 107,9 116,3 82,1 90,2 40,2 43,9

Vývoz z
EU

280 170,4 35,7 35,4 35,5 37,9 53,3 56,6 43,1 47,9 17,0 18,5

Dovoz
do EU

302,4 350,3 10,2 14,2 37,0 39,4 54,6 59,7 39,0 42,3 23,2 25,5

Saldo -137,7 -179,9 25,5 21,2 -1,6 -1,5 -1,3 -3,2 4,1 5,6 -6,2 -7,0

Zdroj: Eurostat

Obchod Tchaj-wanu s členskými státy EU

Jednotný trh EU a volný pohyb zboží na něm prakticky znemožňuje přiřazení specifických obchodních toků s nečlenskými
ekonomikami jednotlivým členským zemím EU na základě údajů Eurostatu. Největším obchodním partnerem Tchaj-wanu
je Německo, které se podílí téměř 32 % (14 mld. €) na celkovém obchodu Tchaj-wanu s EU. Dalších šest obchodních

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tchaj-wan

24/56 http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan © Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan


partnerů se na celkovém objemu obchodu EU s Tchaj-wanem podílí 80%. Jsou to Nizozemí (15.0 %, 6.6 mld. €), Velká
Británie (13.5 %, 5,9 mld. €), Francie (8.6 %, 3,8 mld. €), Itálie (6.5 %, 2,9 mld. €) a Belgie (4.1 %, 1,8 mld. €), která přeskočila
Španělsko (3.2 %, 1.4 mld. €)

Členské země EU, které mají menší objemy obchodní výměny s Tchaj-wanem, ovšem velmi často vykazují vyšší tempa
růstu, která byla zaznamenána i po překonání krize v r. 2010. Prakticky ve všech případech je však důvodem schopnost
rychlé expanze vývozu Tchaj-wanu do těchto zemí.

Pouze Německo Francie a Rakousko má v obchodu s Tchaj-wanem přebytek. Největší deficit v bilaterálním obchodu
zaznamenaly v roce 2015 UK (-2799), Nizozemí (-973), Polsko (-663) a Maďarsko (-514). Statistiky EU však mohou dávat
na stejnou situaci odlišný pohled – zejména díky skutečnosti, že tchajwanské zboží, vstupující na trh EU v jedné zemi
(např. v holandském přístavu) často nachází konečného zákazníka v jiné členské zemi EU.

Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v mil. €) - dovoz

dovoz z
Tchaj-wanu

2011 2012 2013 2014 2015

Německo 5192 4985 4970 5585 6598

Nizozemí 4071 3797 3579 3651 3792

V. Británie 3867 3924 4027 3926 4363

Francie 1685 1774 1744 1694 1884

ČR (pro
porovnání)

711 628 590 629 482

Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v mil. €) - vývoz

Vývoz na
Tchaj-wan

2011 2012 2013 2014 2015

Německo 6246 5771 5880 6884 7425

Nizozemí 2272 2878 3606 2513 2820

V. Británie 1472 1303 1338 1308 1568

Francie 2012 1938 1722 1626 1910

ČR (pro srovnání) 111 125 114 137 186
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Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v %) – podíl

Podíl zemí EU 2011 2012 2013 2014 2015

Německo 29 28 28 31 31,9

Nizozemí 16 17 19 15 15

V. Británie 13 14 14 13 13,5

Francie 9 10 9 8 8,6

Struktura podílů jednotlivých zemí EU v bilaterálním obchodu s Tchaj-wanem v roce 2015 (viz příloha)

Komoditní struktura

Více než 92% vzájemného EU-TW obchodu se zbožím tvoří výrobky (chemikálie, stroje, dopravní zařízení, telekomunikační
zařízení, textil), zatím co primární produkty (zemědělské výrobky, paliva, produkty těžby) zaujímají pouze 6%.

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové
paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Struktuře TW
exportu dominují výrobky ICT, které jsou montovány na TW, či v ČLR a následně prodávány v Evropě a ve zbytku světa –
je však potřeba si uvědomit, že výrobky původem z TW, avšak kompletované v ČLR, či v zemích JV Asie se neobjeví ve
statistikách bilaterální obchodní výměny. Jinak řečeno, EU jako konečný trh je pro TW důležitější, než jak jej popisuje
statistika. V roce 2015 tvořily kancelářská technika a ICT produkty jádro obchodu EU-TW (34.6 %, 8.8 mld. €). TW je
hlavním dodavatelem integrovaných obvodů a elektronický součástek do zemí EU, kde zaujímá 15,3% dovozu v tomto
průmyslovém odvětví. Strojírenské, zemědělské výrobky, železo a ocel, textil a oblečení, nápoje, potraviny a tabákové
výrobky jsou také předmětem obchodu, ale v menším množství než uvedené hlavní položky.

Struktura tchajwanského vývozu do EU se mění poměrně rychle od vysoké koncentrace na malý okruh elektronických a
počítačových výrobků (hlavně spotřebitelského zboží pro konečné užití) směrem k větší diverzifikaci. Dochází k tomu z
velké části v důsledku přemísťování výroby hotových výrobků z Tchaj-wanu na území ČLR a do zemí jihovýchodní Asie,
případně Evropy. Tchaj-wan se tudíž stal významnějším vývozcem elektronických součástí do EU: zejména ploché
obrazovky, počítačové komponenty (7% vývozů), integrované obvody a mikroelektronické součástky.

Ačkoliv si země EU udržují s TW obchodní přebytek v mnoha obchodovaných komoditách, jako chemikálie (přebytek 2.6
mld. €), automobilový průmysl (1.4 mld. €), neelektrické stroje (1.2 mld. €) a zemědělské produkty (1.2 mld. €), deficit v
kategoriích jako kancelářské, ICT výrobky (7.2 mld. €) a polotovary (2.2 mld. €), má za následek celkový obchodní deficit
EU proti TW, dosahující 7 mld. €.

Import zemí EU z Tchaj-wanu v roce 2014.

Největší položkou TW exportu do zemí EU v roce 2015 byla telekomunikační zařízení, kancelářské zařízení a zařízení na
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zpracování elektronických dat, integrované obvody a elektronické součástky (téměř 35%), následovány stroji (17%),
dalšími opracovanými výrobky (12,6%), polotovary (11,6%) a dopravními zařízeními (11,4%), dále chemikáliemi (5%) a
železem a ocelí (2,4%). Primární výrobky zaujímaly pouze 2,8% TW exportu do EU, z toho paliva a nerosty 1,6%,
zemědělské výrobky pak 0,7%.

EU – komoditní struktura dovozu z Tchaj-wanu v roce 2015 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC
Rev. 3)

hodnota v mil. EUR objem v % podíl na dovozu do EU %

CELKEM 25 487 100,0 1,5

VÝROBKY 24 575 96,4 2,2

Technika a dopravní zařízení 16 059 63 3,0

Kancelářské a
telekomunikační zařízení

8 824 34,6 4,4

Další stroje 4 339 17 2,1

Dopravní zařízení 2 896 11,4 2,2

Další výrobky (vědecké
nástroje, apod.)

3 207 12,6 1,8

PRIMÁRNÍ PRODUKTY 725 2,8 0,1

Paliva a produkty těžby 408 1,6 0,1

Zemědělské výrobky 180 0,7 0,1

Export zemí EU na Tchaj-wan v roce 2015.

TW zaujímá 1 % z celkového exportu EU. Hlavním exportním artiklem z EU jsou dlouhodobě strojní zařízení (23.1 %, 4.3
mld. €), chemikálie včetně farmaceutik (20.7 %, 3.8 mld. €), která zaujímají více než 7,7 % EU exportu. Dále jsou to
dopravní zařízení (18.5 %, 3.4 mld. €, zejména automobily 12.4 %, 2.3 mld. €) a další výrobky (8.6 %, 1.6 mld. €). Vývoz
zemědělských výrobků na TW v roce 2015 (7.6 %, 1.4 mld. €) meziročně klesl stejně tak jako vývoz paliv a produktů těžby
(3.4 %, 0.6 mld. €).

EU – komoditní struktura vývozu na Tchaj-wan v roce 2015 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC
Rev. 3)

objem v mil. EUR objem v % podíl na vývozu z EU %
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CELKEM 18 456 100,0 1,1

VÝROBKY 16 001 86,7 1,2

Technika a dopravní zařízení 9 317 50,5 1,3

Kancelářské a
telekomunikační zařízení

1634 8,9 2,3

Další stroje 4270 23 1,2

Dopravní zařízení 3413 18,5 1,2

Chemikálie 3829 20,7 1,4

Další výrobky (vědecké
nástroje, apod.)

1585 8,6 1,0

PRIMÁRNÍ PRODUKTY 2030 11 0,7

Paliva a produkty těžby 622 3,4 0,4

Zemědělské výrobky 1408 7,6 1,0

Pozn.: Statistiky pro tchajwanský obchod zbožím se svými partnery je publikován v USD, zatím co Eurostat svá data
publikuje v €. Silná devalvace € proti USD mezi léty 2014 a 2015 vede k zásadním nesrovnalostem mezi různými
statistikami.

Obchod ve službách

Obchod ve službách mezi EU a Tchaj-wanem od roku 2010 postupně rostl o 2,8% na 7,3 mld. v roce 2014. TW udržuje
pozitivní obchodní výsledek, rostoucí o 20% a dosahující v roce 2014 3 mld. €. Export služeb zemí EU od roku 2010 mírně
klesá o 4,4% na současných 4,3 mld. € a to kvůli slabému výkonu exportu služeb ze strany zemí EU a také díky rychlému
růstu vývozu TW v tomto sektoru během posledních pěti let. Obchodní přebytech ve službách zemí EU se tak snížil o 38%
na 1,3 mld. v roce 2014.

Obchod ve službách zemí EU s Tchaj-wanem v letech 2010 - 2014 (mld. €)*

2010 2011 2012 2013 2014

Výměna celkem 7,0 7,3 7,0 7,4 7,3

Vývoz z EU 4,5 3,9 4,3 4,3 4,3
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Dovoz do EU 2,5 2,4 2,7 3,1 3,0

Růst (%) - -10,7 11 5,8 0,1

* Vzhledem k ročnímu zpoždění zveřejňování statistik obchodu se službami jsou údaje aktuální k roku 2014.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Tchaj-wan byl Evropskou komisí zahrnut mezi země, které se mohou zapojit do projektu "Horizont 2020", což je
nejrozsáhlejší program EU zaměřený na výzkum a inovace s rozpočtem 80 mld. €, v časovém horizontu sedmi let (2014 to
2020). Tchajwanské úřady zřídily Národní kontaktní místo přímo pro tento projekt. Více lze nalézt přímo na stránkách
National Contact Point for EU Framework Programmes.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ve vzájemných hospodářských a obchodních kontaktech dominuje tchajwanská strana, především díky svým investicím
do elektrotechnického průmyslu. Do popředí vývozních artiklů z ČR se v posledních třech letech dostaly automobily
Škoda, s nimiž si ČR spojuje stále více lidí a stává se na TW hlavním symbolem české průmyslové produkce. V ČR je
přítomno dvacet sedm TW firem (nejvýznamnější - Foxconn, BenQ, Wistron, Inventec, Quanta, ASUStek, HTC, Acer,
Tatung, AUO Optronics, Gemtek, Pegatron).

Ve srovnání ČR i TW jsou obě země výrazně orientovány na export. Dosažená úroveň HDP podle parity kupní síly na
obyvatele (PPP) nominálně se pro rok 2015 odhaduje u TW na $47500 a u ČR na $31500. Oproti ČR má TW páté (bez EU)
největší devizové rezervy na světě (425,3 mld. US$).

Celkový objem tchajwanských investic v ČR narůstal postupně ve 27 projektech od roku 2003 až na celkový objem 973
mil. USD v r. 2011 a představuje vytvoření téměř 19,5 tisíc pracovních míst. Investice směřují zejména do těchto oborů –
elektronické součástky, zařízení a stroje pro obchod, komunikace, spotřební elektronika. Je skutečností, že v převážné
většině se jedná o závody, ve kterých se z dovážených komponentů vyrábějí konečné výrobky a právě dovozy těchto dílů
způsobují výrazné negativní saldo obchodní bilance s Tchaj-wanem. Charakter tchajwanských investic do značné míry
ovlivňuje i komoditní strukturu vzájemného obchodu.

V roce 2015 došlo k výraznému zvýšení exportu z ČR na Tchaj-wan o 35% (z 3,76 mld. Kč na 5,09 mld. Kč) a mírnému
zvýšení dovozu z TW do ČR z 22,3 mld. Kč na 22,6 mld. Kč.

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR – Tchaj-wan (tis. Kč)

Vývoz Umístění Dovoz Umístění Obrat Umístění Saldo

2008 1 327 126 58. 22 126 150 20. 23 453 276 27. -20 799 024

2009 1 122 385 63. 17 864 780 20. 18 987 165 29. -16 742 395

2010 1 978 703 57. 24 239 557 19. 26 218 260 25. -22 260 854

2011 2 731 136 52. 20 831 095 25. 23 562 231 31. -18 099 959

2012 3 133 122 53. 22 838 097 22. 25 971 219 26. -19 704 975
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2013 2 972 018 57. 21 770 389 25. 24 742 407 28. -18 798 371

2014 3 733 747 53. 22 243 888 24. 25 977 635 30. -18 510 141

2015 5 097 111 51. 22 666 299 25. 27 763 410 32. -17 569 188

Zdroj: MPO, Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Perspektivní položky českého exportu

Kromě v tabulce uvedených kategorií "strojů a dopravních prostředků" byl v uplynulých letech významnějšími vývozními
položkami na Tchaj-wan také generátory, ostatní generátorová soustrojí, elektromotory, celní lopatové nakládače, díly a
příslušenství strojů, přístrojů a telekomunikačních zařízení, telefony, monitory, paměťové jednotky, díly a příslušenství
ostatních vozidel, díly k čerpadlům, zařízení k automatickému zpracování dat, fotosenzitivní polovodičové prvky, světelné
diody, dielektrické kondenzátory, holicí strojky. Významné vývozní a dovozní položky jsou uvedeny v tabulkách níže.

Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1-5) - v tis. USD

Zboží 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stroje a
dopravní
prostředky

61 737 99 203 88 031 79 940 99 249 102 268

- 7812 Motor.
vozidla k
dopravě osob

19 262 34 552 36 194 17 702 30 125 43 465

- 73163 Ostat.
brusky, číslicově
řízené

4 782 11 736 2 994 6 108 11 680 4 481

- 76418
Telekom přístr.,
zázn. obrazu

3 145 4 585 7 340 12 040 9 921 10 444

- 75997 Díly,
přísluš. strojů

4 751 7 529 7 027 4 826 4 099 4 929
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- 74 311 Vývěvy 191 5 028 4 837 3 697 3 953 5 008

Průmyslové
spotřební zboží

15 344 26 359 32 201 42 749 44 117 67 010

- 87131
Mikroskopy ne
optické a difr.
přístroje

3 783 10 480 13 056 21 740 13 842 35 362

- 8942
Tříkolky,kočárky,panenky,
hračky

4 227 5 584 7 641 8 895 13 883 18 655

Tržní výrobky
tříděné podle
materiálu

13 265 12 601 16 770 13 972 19 590 18 942

Chemikálie a
příbuzné
výrobky

9 628 8 909 8 456 8 018 11 323 10 207

Suroviny,
nepoživatelné, s
výjimkou paliv

2 292 5354 12 124 4 940 2 924 7 814

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD

Zboží 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stroje a
dopravní
prostředky

980 781 885 501 934 212 851 889 771 793 643 834

Tržní výrobky
tříděné hlavně
podle materiálu

93 819 125 660 115 528 118 889 150 987 129 818

Průmyslové
spotřební zboží

177 079 137 126 91 057 107 895 115 720 112 610

Chemikálie a
příbuzné

12 112 21 456 19 192 22 204 25 127 24 594
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výrobky

Suroviny,
nepoživatelné, s
výjimkou paliv

4 713 4 751 5 194 8 857 8 888 6 439

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží Název zboží 2010 2011 2012 2013 2014 2015

87 Vozidla
motorová,
traktory, kola
aj. vozidla

20 827 34 986 36 597 19 601 33 388 45 118

90 Přístroje
optické, foto,
kinem.,
lékařské,
chirurgické
apod.

6 235 13 423 15 602 24 261 18 439 38 136

85 Přístroje el.
záznamu
reprodukce
zvuku a TV
obrazu

20 133 23 667 27 558 31 666 30 670 28 797

84 Reaktory,
kotle,
přístroje a
nástroje
mechanické

20 947 40 751 24 001 28 787 35 165 28 569

95 Hračky hry
potřeby
sportovní

4 242 5 763 7 794 9 026 13 978 18 983

40 Kaučuk a
výrobky z něj

4 904 5 244 8 823 5 134 7 704 9 437

05 Výrobky
živočiš. pův.
jinde
neuvedené

33 - - 432 552 4 163
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42 Výrobky
kožené
sedlářské
řemenářské

1 988 4 584 5 846 3 124 5 791 3 899

39 Plasty a
výrobky z
nich

3 579 3 376 2 809 5 134 3 657 3 571

47 Vláknina ze
dřeva

- 2 586 8 299 2 154 - 2 391

93 Zbraně
střelivo

5 11 20 3 251 2 418 2 330

70 Sklo a
výrobky
skleněné

2 103 2 324 2 088 1 533 2 856 2 290

72 Železo a ocel 141 264 112 2 022 515 2 005

73 Výrobky ze
železa nebo
oceli

1 624 2 127 5 671 3 849 5 915 1 955

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží Název zboží 2010 2011 2012 2013 2014 2015

85 Přístroje el.
záznamu
reprodukce
zvuku a TV
obrazu

676 700 549 955 631 733 594 730 530 203 415 544

84 Reaktory,
kotle,
přístroje a
nástroje
mechanické

258 055 279 811 248 020 230 441 218 970 212 487

87 Vozidla
motorová
traktory kola
a j. vozidla

76 725 84 162 78 106 74 667 73 417 64 446
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73 Výrobky ze
železa nebo
oceli

32 310 44 210 49 241 50 260 65 055 53 652

39 Plasty a
výrobky
z nich

14 895 23 125 21 214 24 048 26 576 25 589

82 Nástroje
náčiní
výrobky
nožířské

15 126 17 398 16 945 18 314 22 139 21 441

90 Přístroje
optické, foto,
kinem.,
lékařské,
chirurgické
apod.

99 193 52 156 19 109 11 361 12 667 13 497

95 Hračky hry
potřeby
sportovní

14 547 20 485 13 928 14 070 15 036 13 133

72 Železo a ocel 3 149 7 290 7 604 9 143 18 746 11 755

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě turistiky nelze hovořit o významnější vzájemné výměně v oblasti služeb mezi ČR a Tchaj-wanem. Tchajwanci velmi
rádi cestují, v minulém roce (2015) vycestovalo do zahraničí, dle údajů Tchajwanské turistické centrály více než 13,1 mil.
turistů (z toho 162 tis. do Evropy), což je meziročně více než 11% nárůst. Podle údajů agentury Czechourism je odhadován
roční počet turistů z Tchaj-wanu, kteří navštíví ČR na 70 – 80 tis. Tchajwanci navštěvují ČR s cestovními kancelářemi, ale i
individuálně. ČR je většinou součástí "širší cesty po Evropě". Nejčastější itinerář je následující: přílet do Vídně (přímé
letecké spojení Eva Air, China Airlines), cesta do Salzburgu, dále Č. Krumlov, Karlovy Vary, Praha, Telč a zpět do Vídně.
Někteří turisté se vracejí/přilétají z/do Frankfurtu n. M. Průměrná délka pobytu je 7-10 dní, max. 14 dní. Cesta je zaměřena
zejména na prohlídku pamětihodností s vhodným doplněním kulturními akcemi a časem pro nákup suvenýrů. Opomíjen
se prozatím zdá být potenciál lázeňských aktivit, gastroturistika a návštěvy vinařských oblastí jako druh tzv. zážitkové
turistiky. Tchajwanští turisté jsou ubytováváni většinou v luxusních hotelech (5* a více – Intercontinental, Hilton apod.).

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Od r. 2010 byl na TW obnoven prodej osobních vozů Škoda na tchajwanském trhu prostřednictvím tchajwanské
společnosti Liberty Motors, v minulém roce pak obchodní aktivity převzala fa Volkswagen. V prodeji jsou typy Octavia,
Superb a Yeti, který je nejúspěšnějším místním modelem s dlouhou čekací dobou na dodání. Na místním náročném
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automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi
dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu
Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího
českého výrobku na současném tchajwanském trhu.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-peji Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Dusseldorf), se
kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchaj-wanu, kteří přijíždějí do ČR ze všech
našich veletržních akcí v nejvyšších počtech právě na podzimní strojírenský veletrh do Brna, umožňuje Kaigo seznámení s
trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací
na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life
Corporation – firma prodávající i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18
obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny do skla. Během
měsíce října pravidelně pořádá putovní výstavu Moser, které se po celou dobu cca 3 týdnů účastní i rytec z Moseru a na
slavnostní zahájení přijíždí i jeho zástupce z České republiky. Akce je organizována na profesionální úrovni a díky tomu je
Tchaj-wan pro Moser velmi významným trhem, který zaujímá druhé místo na žebříčku celkových obratů firmy v asijském
regionu.

Výrobce designového osvětlení fa Lasvit úspěšně proniká na Tchaj-wanský trh s luxusním zbožím.

Na Tchaj-wanu působí (od r. 2010) místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická
zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž
s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu, prostřednictvím svého tchajwanského partnera, též firma Botanicus, jejíž kosmetické
výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR. Svého obchodního zástupce
má na TW také kosmetická fa Dermacol.

Místního zástupce má na Tchaj-wanu český výrobce skla a sklářských výrobků - firma Preciosa, fa Tecan, dále pivovar
Pilsner Urquell a Českobudějovický budvar. Na TW se se svými výrobky vrací i fa Jablotron.

V roce 2015 došlo k vytvoření joint venture české firmy RayService a tchajwanské Sinbon Electronic.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Vzhledem k specifickému postavení Tchaj-wanu jsou smluvní dokumenty uzavírány na nevládní úrovni. S ohledem na
přesun kompetencí podle Lisabonské smlouvy je dojednání smlouvy o ochraně a podpoře investic záležitostí EU, která ji
zamýšlí vtělit do budoucího ujednání o volném obchodu s Tchaj-wanem. Zahájení jednání není dosud na pořadu dne,
neboť Tchaj-wan z pohledu EU nevykazuje žádoucí posun v odbourávání netarifních bariér obchodu, i když zájem o
dohodu opakovaně deklaruje.

Ve 2. pololetí r. 2010 byl oživen proces hledání vhodné procedury k uzavření dvoustranného ujednání o zamezení
dvojímu zdanění, které je Tchaj-wanem nejvýrazněji prosazovanou ekonomickou dohodou (poté, co rostoucí početných
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zemí EU již obdobné dohody uzavřel nebo o nich jedná). V současnosti je podoba ujednání finalizována, nedošlo však
prozatím ke konsenzu. Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje celkem 56 bilaterálních memorand o
porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících. V prosinci 2015 bylo podepsáno
memorandum o pracovní dovolené pro mládež.

Česká republika –Tchaj-wan: dokumenty o spolupráci 1990 - 2015

1) Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK/Československou obchodní a průmyslovou
komorou a CETRA/China External Trade Development Council (1990)

2) Dohoda mezi ČSAV a tchajwanskou Národní radou věd o vědecké spolupráci

(Tchaj-pej, květen 1991)

3) Ujednání o mezinárodní expresní poště mezi Úřadem pošt Tchaj-wanu a Úřadem pošt České a Slovenské federativní
republiky

(28.6.1991)

4) Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council)

(září 1993)

5) Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETROU (Tchaj-pej, duben 1994)

6) Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT

(Praha, květen 1995)

7) Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi UK Praha a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)

8) Dohoda o podpoře investic uzavřená mezi CzechInvestem a Tchajwanským centrem pro průmyslový rozvoj a
investice

(4.10.1995)

9) Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání
o spolupráci mezi Czechinvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci
mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem

(Plzeň, říjen 1995)

10) Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro
standardy, metrologii a měření
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(říjen, 1995)

11) Memorandum o porozumění ve spolupráci mezi ČR a Institutem pro výzkum jaderné energie při Výboru pro
atomovou energii Tchaj-wanu a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, ČR

(1.9.1996)

12) Memorandum o porozumění v oblasti celní spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel Tchaj-wanu a Generálním
ředitelstvím cel ČR

(2.3.1998)

13) Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských
záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů

(Praha, prosinec 1998)

14) Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro standarty, metrologii a kontrolu v Tchaj-pej a Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR

(31.1.2001)

15) Ujednání mezi Úřadem civilního letectví Tchaj-wanu českým úřadem pro civilní letectví ČR (18.9.2002)

16) Memorandum o porozumění týkající se výměny informací v oblasti výskytu ptačí chřipky podepsané mezi Centrem
pro kontrolu nemocí Tchaj-wanu a českým Národním institutem veřejného zdraví.

(27.04.2006)

17) Opatření k výměně Air Traffic Rights mezi Úřady civilního letectví ČR a Tchaj-wanu. (11.10.2007)

18) Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council)

(2007, revize dohody z r. 1993- důraz na společné projekty)

19) Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem pro vědu a
technologie Tchaj-wanu

(3.11.2008)

20) Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Academia Sinica

(červen 2009)
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21) Memorandum o porozumění mezi Komisí pro výzkum, rozvoj a hodnocení při Executive Yuanu (vláda) Tchaj-wanu a
Ministerstvem vnitra ČR o spolupráci v oblasti e-governmentu (5.5.2010 – platnost do 5.5.2015)

22) Memorandum o porozumění, týkající se spolupráce mezi českým a tchajwanským úřadem pro duševní vlastnictví

(13.9.2010)

23) Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi Technologickou agenturou České republiky a National
Science Council Taiwan

(Praha 3. 9. 2010 – platnost do 2.9.2015)

24) Memorandum o porozumění mezi Institutem pro zahraniční službu Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu a
Diplomatickou akademií MZV ČR

(26.1.2011)

25) Memorandum o porozumění mezi Národní komisí pro komunikace Tchaj-wanu a Českým telekomunikačním
úřadem, o spolupráci v oblasti telekomunikací

(6.9.2011)

26) Memorandum o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi MŠMT ČR a National Science Council Taiwan

(25.1.2012)

27) Memorandum o porozumění o jaderné spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Radou pro
atomovou energii Tchaj-wanu

(18.1. 2013)

28) Memorandum o výzkumu a vývoji inovačních technologií mezi Sekcí Evropských fondů MPO ČR a Sekcí průmyslové
technologie Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu

(Praha, červen 2013)

29) Memorandum o Programu pracovní dovolené pro mládež mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v
Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze

(Praha, prosinec 2015)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá.
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Tchaj-wan je zemí, ze které se stal díky domácímu ekonomickému úspěchu z čistého příjemce čistý poskytovatel
zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc – Taiwan
ICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. Vychází přitom ze zkušeností, které v minulosti
získalo Ministerstvo zahraničních věcí (MOFA) a další resorty - Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, zemědělství a
zdravotnictví. V posledních letech je stále více do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a v zájmu účinnějšího
prosazování národních zájmů Tchaj-wanu jsou zdroje jednotlivých vládních organizací lépe integrovány.

V letech 2011 - 2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě
ICT centra napájeného solární energií.

Taiwan ICDF je rovněž pověřen MOFA, aby organizoval zahraniční mise a řídil tzv. Youth Overseas Service program. Fond
rovněž používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování
institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas
Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs). Nicméně ve světle své
specifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních
programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může
poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím.

Taiwan ICDF si stanovil 4 strategie k dosahování svých středně a dlouhodobých cílů, a to jmenovitě:

1. 1. Spolupracovat s mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi za účelem vytváření partnerských vztahů
2. 1. Využívat silných stránek Tchaj-wanu při pomoci partnerským zemím v ekonomickém a sociálním rozvoji
3. 1. Integrovat zdroje veřejného i soukromého sektoru jak na Tchaj-wanu, tak v partnerských zemích
4. 1. Posilovat soukromé vlastnictví v partnerských zemích a podporovat mnohostrannou harmonizaci.

Taiwan ICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Od podpory potravinového zabezpečení
míří k podpoře udržitelnosti životního prostředí, od pomoci zemím postiženým finanční krizí k podpoře vyhledávání
nových příležitostí, od pomoci rozvojovým zemím ke spolupráci s “emerging economies” a od posilování bilaterálních
partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.

Tchajwanský model rozvojové spolupráce má nepochybnou referenční hodnotu, ale pochopitelně nemůže být aplikován
všude stejně. Je nutné respektovat specifické podmínky jednotlivých partnerských zemí a volit odpovídající metody tak,
aby byly zdroje věnované na rozvojovou pomoc co nejefektivněji využity. Příkladem takovéhoto přístupu Taiwan ICDF je
již zmíněný program mobilních zdravotnických misí (MMMs), který je pokládán za jeden z jeho největších úspěchů.

Mnohé rozvojové země trpí nedostatečně rozvinutým systémem zdravotnictví, což zejména u obyvatel v odlehlých
oblastech vede k nedosažitelnosti základní lékařské péče. Tyto země samotné též zpravidla ani nemají dostatečné zdroje,
aby vyškolily dostatek vlastního zdravotnického personálu. V zájmu pomoci těmto partnerským zemím využívá Taiwan
ICDF platformu tzv. International Healthcare Cooperation Strategic Alliance (IHCSA),která byla vytvořena v roce 2006 s
cílem sdružit významný počet tchajwanských zdravotníků. Tito dobrovolníci vytvářejí malé mobilní týmy (MMMs), které
cestují do odlehlých oblastí rozvojových zemí a poskytují lékařskou pomoc těm, kteří ji potřebují. Kromě toho jim
poskytují též základní poradenství v otázkách hygieny a zdraví. Tchajwanské nemocnice, které se účastní na těchto misích,
rovněž uzavírají dohody s nemocnicemi a klinikami v partnerských zemích o výcviku lékařského personálu.

Z prostředků, poskytnutých převážně ministerstvem zahraničí je financováno vysílání MMMs do spřátelených zemí v
regionech Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a Karibiku a v Africe. Na misích se podílejí i soukromé tchajwanské nemocnice
a lékařské ošetření v cílových zemích se dostalo více než 30 tis. lidí. Na základě těchto zkušeností lze konstatovat, že
tchajwanské MMMs pomáhají zvyšovat standardy zdravotní péče v partnerských rozvojových zemích.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
K perspektivním odvětvím pro český vývoz zboží a služeb patří odvětví, která vláda Tchaj-wanu považuje za rozvojová a
poskytuje jim podporu z veřejných zdrojů. K nim patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky,
biotechnologie a farmaceutika, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální
látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících,
výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro aktualizovaný podrobný přehled exportních příležitostí v uvedených odvětvích tchajwanské ekonomiky doporučujeme
navštívit stránku Ministerstva hospodářství – odboru investičních služeb. Nicméně je potřebné zdůraznit, že tržní prostředí
na Tchaj-wanu je vysoce konkurenční a prosadit se s vývozem nových výrobků je obecně velmi obtížné.

Distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním
odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR je proniknutí na místní složitý trh bez místního zástupce,
který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti tří českých
firem, popsané v bodu 7.5. výše tuto skutečnost potvrzují.

Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s
obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má
Public Construction Commission.

Vzhledem k výše uvedenému a ve vztahu ke specifickým parametrům TW podnikatelského a investičního prostředí lze
identifikovat následující sektory jako perspektivní z hlediska možného působení českých firem na TW:

• nanotechnologie,
• biotechnologie a farmakologie,
• sektor ICT
• informační a tele/komunikační technologie, spolupráce ve vývoji softwarových řešení (cloudové technologie a datová

úložiště),
• mikroelektronika a optoelektronika,
• Přesné strojírenství a technologické celky
• obráběcí a měřící stroje
• datové jednotky a snímače
• dopravní systémy a telematika
• vzduchotechnika, kompresory
• Technologie v ochraně životního prostředí a energetika
• energetika s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu,
• recyklace a zpracování odpadu, čistění odpadních vod,
• potravinářské a zemědělské technologie (vč. biotechnologií),
• aktivní cestovní ruch.
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Vstup na trh je však nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají
potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu.
V tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou. Partnerství s místními distribučními firmami
může být velmi přínosným faktorem.

5.2 Kalendář akcí

Ve spolupráci s agenturou CzechTrade se v Tchaj-peji uskuteční dne 11. října 2016 seminář a B2B jednání "Technologie v
ochraně životního prostředí a energetice" s návazností na dva tématické veletrhy

Taiwan International Green Industry Show – Taipei (12.-14.10. 2016)

Taiwan International Photovoltaic Exhibition – Taipei (12.-14.10. 2016)

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest se v Tchaj-peji uskuteční dne 24. října 2016 "Investiční seminář se zaměřením na
ICT,VVI, elektrotechniku a strojírenství".
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním
odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR je proniknutí na místní složitý trh bez místního zástupce,
který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti několika
českých firem, působících většinou v hlavním městě Tchaj-pej tuto skutečnost potvrzují.

Vstup na trh je však nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají
potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu.
I v tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou. Partnerství s místními distribučními firmami
může být velmi přínosným faktorem.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro dovoz (i vývoz) valut platí omezení 10 000 USD (vyšší částky nutno deklarovat).

Pro tabák a alkohol – limity na 1 osobu starší 20 let:

• cigarety 200 ks anebo doutníky 25 ks anebo tabák 1 libra (0,454 kg)

• 1 litr alkoholických nápojů

Při dovozu zboží jsou požadovány dokumenty, které se běžně vyžadují celními úřady ve světě, jako je například dovozní
deklarace. Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit
fakturu. K faktuře se dále přikládá náložný list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a
zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným
papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd. V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady
o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží. Bližší
informace lze najít na stránkách Celního úřadu.

Kontrola vývozu
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Z celkového počtu 10 616 položek ze současného tchajwanského celního sazebníku (HS) může být 9 748, resp. 91,82 %
vyváženo. V minulosti většina položek vyžadovala exportní povolení. Exportní licence je však u některých položek stále
vyžadována a to v souladu s mezinárodními smlouvami a obchodními dohodami nebo z důvodů národní bezpečnosti,
hygieny, nebo ochrany životního prostředí. Aktuální informace o regulaci vývozů jsou poskytovány na stránkách
Ministerstva hospodářství.

Ochrana domácího trhu

Tchaj-wan v zásadě aplikuje 3 skupiny celních sazeb: sazby uvalené na dovozy ze zemí, se kterými bylo dosaženo
reciproční dohody v rámci členství ve WTO (celkem 188 zemí), sazby uvalené na dovozy z Panamské republiky a nejméně
rozvinutých zemí (LDCs) a ostatní. S některými zeměmi má Tchaj-wan uzavřenu bilaterální obchodní dohodu o volném
obchodu.

Při dovozu do země se kromě vlastního cla platí ještě dva další druhy daní: jednak ztv. Obchodní daň (business charge,
uplatňuje se v případě prodeje zboží nebo poskytování služeb na Tchaj-wanu a při dovozu zboží do země) a dále tzv.
Trade development service charge (příspěvek na podporu rozvoje obchodu). Pokud je výpočet cla odvozen z hodnoty
dováženého zboží (ad valorem), zdaňovaná částka bude založena na transakční ceně dovozu. Za transakční cenu se
považuje cena skutečně zaplacená nebo splatná za zboží, které je dováženo na Tchaj-wan ze zahraničí. Kromě cel na bázi
ad valorem se v některých případech vybírají i cla specifická, nebo cla odvozená od množstevních kvót na některé
výrobky. Bližší informace v angličtině lze nalézt na stránkách Celního úřadu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na Tchaj-wanu je možno založit některou z následujících obchodních jednotek:

• Pobočka společnosti (Branch Office)

• Dceřiná společnost (Subsidiary)

• Reprezentační kancelář (Representative Office)

• Podnik jednoho vlastníka (Sole Proprietorship)

Podrobný postup (v angličtině) naleznete na stránkách Invest in Taiwan.

Potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services.

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah uvažovaných aktivit a
předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice.

Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V
této souvislosti je vnodné zdůraznit, že společné podniky jako takové nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami,
vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku. A ačkoliv mohou
být vytvářeny i jiné právní formy společnosti, v dalším textu se zaměříme pouze na čtyři výše uvedené entity a postup při
zakládání každé z nich.
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Pobočky společností a dceřiné společnosti jsou nejobvykleji zakládány buď jako společnosti s ručením omezeným (limited
copany – Ltd.), nebo společnosti omezené vlastnictvím akcií. Ltd. je společnost nejméně s 5 a nejvíce s 21 akcionáři s tím,
že každý akcionář je odpovědný společnosti v rozsahu, který odpovídá rozsahu jím vloženého kapitálu. Společnost
omezená vlastnictvím akcií je založena sedmi nebo více akcionáři s tím, že celkový kapitál společnosti je rozdělen na akcie
a každý akcionář je zodpovědný společnosti podle množství upsaných akcií. Dva další druhy společností jsou tzv.
neomezená společnost (unlimited copany) a společnost s omezenou odpovědností akcionářů (unlimited company with
limited liability shareholders.).

Všechny žádosti musí být vyplněny v čínštině a k dokumentům, psaným v cizím jazyce (tj. v jiném, než čínštině) by měl být
připojen překlad do čínského jazyka. V některých případech je akceptována dokumentace v angličtině. Většinou je také
vyžadována legalizace dokumentů tchajwanskou zahraniční kanceláří v zemi žadatele.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu příliš uspět. Spotřebitel
je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků,
nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se
specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním
trhem.

Přehled nejvýznamnějších mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách
tchajwanské vládní agentury na podporu exportu TAITRA.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které
schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) v
rámci Ministerstva pro ekonomické záležitosti. Tchaj-wan se trvale pohybuje mezi předními zeměmi, které získávají
patentová práva v USA (třetí za Japonskem a Německem).

Na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví zřídil Tchaj-wan v červnu 2005 specializovanou školící
instituci, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA). Zaškolování prvních kandidátů bylo zahájeno v
listopadu téhož roku a ročně je proškoleno asi 1000 odborníků v této oblasti.

Pro implementaci politiky ve sféře IPR napříč průmyslovým spektrem jsou pravidelně pořádány meziministerské
koordinační schůzky. Byla zřízena zvláštní pracovní skupina pro kontrolu producentů optických disků a speciální složky
policie přijímají opatření na potírání pirátské výroby. V květnu 2005 byla zahájena realizace plánu preventivních opatření
proti porušování IPR na internetu. Současně s tím byla zavedena přísná kontrolní opatření na hranicích. Značné
prostředky investuje vláda též do informační kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR pro dlouhodobý
ekonomický a kulturní rozvoj země.

Úsilí TIPO reflektuje skutečnost, že pro Tchaj-wan samotný může být vážným problémem porušování autorských práv v
oblasti digitálních technologií, neboť tchajwanský průmysl se v posledních desetiletích právě na tyto technologie
přeorientoval.
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Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující otázku
patentování, autorských práv a designu polovodičů. Ochrana práv duševního vlastnictví je tématem číslo jedna pro
tchajwanský průmysl založený na vědomostech a duševním bohatství, který se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní
ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přestěhovala do jiných zemí, protože již nebyla konkurenceschopná.
Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství.

6.6 Trh veřejných zakázek

Tchaj-wan se v souvislosti s přípravou na vstup do WTO zavázal dodržovat ustanovení dohody WTO o veřejných
zakázkách (Agreement on Government Procurement – GPA). V rámci této přípravy byl přijat zákon o veřejných zakázkách,
který vstoupil v platnost v roce 1999. Tento zákon vytvořil rámec pro spravedlivou soutěž při získávání mnohamilionových
veřejných projektů. V srpnu 2001 bylo podepsáno Memorandum of Understanding (MOU) o veřejných zakázkách mezi
Tchaj-wanem a USA s cílem, aby Tchaj-wan důsledně dodržoval závazky, plynoucí z dohody GPA. Mnohé z těchto závazků
byly implementovány s okamžitou platností a zbytek současně se vstupem Tchaj-wanu do WTO v roce 2002. Kromě toho
Tchaj-wan souhlasil se zavedením nových postupů pro nezávislé posuzování stížností, které se vyskytují v procesu
veřejných soutěží a se závaznou arbitráží v případě soudních sporů, týkajících se postupů při zadávání veřejných zakázek.
Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s
obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má
Public Construction Commission.

Klíčovým orgánem, zodpovědným za celkovou koordinaci a plánování velkých veřejných projektů na Tchaj-wanu, je
Council for Economic Planning and Development (CEPD) podléhající vládě (Executive Yuan). Většina z těchto projektů je z
oboru dopravní infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí. Další velké plánované projekty se týkají výstavby
účelových zařízení, jako jsou nemocnice, stadiony, muzea a výstavní haly. Dohledovým orgánem nad těmito projekty je
Ministerstvo dopravy a komunikací (Ministry Of Transportation and Communications – MOTC), Ministerstvo hospodářství
(MOEA), Ministerstvo životního prostředí (Environment Protection Administration – EPA), a Ministerstvo vnitra (Ministry of
Interior).

Pro každý z velkých veřejných projektů musí odpovědné ministerstvo předložit návrh rozpočtu, časový plán a důvodovou
zprávu CEPD. Ten návazně ověřuje proveditelnost a nezbytnost navrhovaných projektů, přiřadí jim prioritu a takto
upravený seznam postoupí na Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) při vládě (Executive Juan)
pro alokaci rozpočtových prostředků. V dalším kroku Executive Yuan předkládá návrh alokace prostředků Legislativnímu
dvoru (Legislative Yuan) ke schválení. Po schválení zajišťují odpovědná ministerstva u daných projektů v souladu s
postupy, stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (Government Procurement Act – GPA, nebo Government
Procurement Law – GPL) veřejná výběrová řízení.

V současné době je vládním orgánem, který má hlavní zodpovědnost za provádění Zákona o veřejných zakázkách GPA, tj.
za dohled nad jejich zadáváním, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů
Ministerstvo veřejných prací (Public Construction Commission – PCC). I když ustanovení tchajwanského GPA jsou
periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve
WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům.

Podle tchajwanského GPA má být dokumentace k projektu a výzva k účasti firem (Invitation to Bid – ITB) ITB, která
obsahuje oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu, může být rovněž
stažena z internetových stránek Ministerstva veřejných prací (Public Construction Commission – PCC) v čínštině. Tento
mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde
o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu
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ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo
zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení
trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními
dodávkami zboží nebo služeb.

V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší
seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud
se prvního kola otevřené mezinárodní soutěže účastní méně, než 3 firmy, investorská organizace musí zrušit výběrové
řízení a vypsat řízení nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není
v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3. Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může
klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o
realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo se dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Nicméně pokud jde o zakázky na inženýrské služby
nebo dodávky na klíč, jsou udělovány ve stále větší míře firmám, které prezentují „nejvýhodnější“ variantu. V případě
tohoto scénáře je jmenován hodnotící výbor, který stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který
podrobně specifikuje způsob zajištění projektu, a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící výbor podle
stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre a na tomto základě rozhodne, komu bude kontrakt udělen.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním
obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze
smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Tchajwanský trh nemá výrazně specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými
světovými ekonomikami.

Nabídky zboží se na Tchaj-wanu při mezinárodním obchodě standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na
bázi CIF do přístav Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaoshiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně
směnitelných měnách (zejména USD). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských
dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený
dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i
méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment).
Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy
závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace
s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR
se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým
ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními
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nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních
domů ap.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Oblečení, pracovní jednání

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s
dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty, zejména ve vlhkém subtropickém létě.

Místní zvyklosti

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. Práce je pro
ně na prvním místě a jejich celoživotním cílem jsou tzv. „tři velké přínosy“: dům, auto a syn. Jakmile těchto cílů dosáhnou,
získají vytouženou „tvář“. „Tvář“ je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, její podstatou je
velkorysost. Ten, kdo obdarovává, získává tvář, zatímco obdarovaný ji neztrácí.

Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Dárek nebo navštívenku je
zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně
důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované
setkání zruší.

Jedním z aspektů čínské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než
my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Ale i oni mají smysl pro humor, jen
je dost jiný. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst
mezi řádky a být trpělivý. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem.

Úřední jazyk

Úředním jazykem je mandarinská čínština (používá se nezjednodušené písmo - na rozdíl od ČLR). Dalšími nejvíce
používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z
původních etnických skupin (celkem představují 2% obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Prodejní a pracovní doba, státní svátky

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Většina obchodů je otevřena každý den zhruba od 9 do 21 hod. Velké
nákupní řetězce jsou obvykle otevřeny od 10 do 23 hod., obchodní domy do 21 až 22 hod. Nepřetržitou otevírací dobu
mají obchody sítě malých samoobsluh jako 7-ELEVEN (Taipei má nejhustší síť v Asii vůbec).

Pokud jde o pracovní dobu, od roku 2003 byla zavedena flexibilní opatření s cílem uspokojit potřeby firem po pracovních
silách. Normální pracovní doba byla stanovena na max. 8 hodin denně a 84 hodin za dva týdny. Na řadě pracovišť se
pracuje i o sobotách. Toto pravidlo však bude v nejbližší době změněno a o sobotách a nedělích nebude práce oficiálně
povolena.
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Při předchozím souhlasu odborů nebo vlády - Ministerstva práce (Council of Labor Affairs) mohou zaměstnavatelé:

• přesunout část normální pracovní doby na jiné pracovní dny v rámci dvoutýdenního období. Takto přesunutá
pracovní doba nesmí přesáhnout 2 hodiny denně a počet pracovních hodin za týden nesmí přesáhnout 48 hodin.

• prodloužit denní pracovní směnu na 12 hodin. Celková suma těchto prodloužení nesmí přesáhnout 46 hodin za
měsíc.

• zaměstnávat ženy i v noční době mezi 22 hod. večer a 6 hod. ráno (bez povolení je toto zakázáno a ženy nelze k
noční práci nutit).

Oficiální svátky a dny pracovního volna v r. 2016 (*pohyblivé svátky)

1. ledna Nový rok

8. a 12. února Čínský Nový rok*

29. února Den míru

4. a 5. dubna - Den dětí

9. a 10. června - Festival Dračích lodí*

15. a 16. září - Podzimní festival*

10. říjen - Státní svátek R.O.C. Taiwan

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, vláda obvykle přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak,
aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi Českou republikou a Taiwanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický
(nevýdělečný) pobyt na Taiwanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR,
který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. Před cestou do země doporučujeme informovat se o
aktuálních podmínkách vstupu v Taipejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro
jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.). Doporučujeme navštívit stránky České ekonomické
a kulturní kanceláře v Taipei.

Další informace o vstupu a pobytu

Obecné, průběžně aktualizované informace o podmínkách vstupu a pobytu na Tchaj-wanu je možno najít v anglické verzi
na stránkách konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

Na území Tchajwanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince. Hlavním rizikem, turisty často
podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v
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případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pobyt a pracovní povolení

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na
Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince. Zaměstnávání cizinců
na Tchaj-wanu je však zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence orgánů státní správy: Workforce
Development Agency, Bureau of Consular Affairs, National Police Agency, příp. Department of Labor (Taipei). Doporučuje
se proto před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu ověřit si aktuální požadavky na internetových stránkách těchto
institucí. Při zaměstnávání cizinců je v zásadě uplatňována tato politika:

Pracovní povolení (Work Permits)

Zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat cizince na Tchaj-wanu, musí nejprve podat žádost u Ministerstva práce o
pracovní povolení pro tohoto cizince. Žádost o pracovní povolení musí být podána v čínském jazyce. Dále jsou
vyžadovány pasové fotografie budoucího zaměstnance a další podpůrné dokumenty, jako je fotokopie uchazečova
životopisu, pas (kopie datové stránky s fotografií), smlouva o zaměstnání, lékařská zpráva z autorizované nemocnice,
doklad o vzdělání a doklad o předcházející praxi. V případě všech cizojazyčných dokumentů jsou požadovány ověřené
překlady do čínštiny. Proces schvalování pracovního povolení trvá zpravidla asi dva týdny. Jakmile je povolení schváleno,
je vydán oficiální schvalovací dopis a zaslán doporučenou poštou zaměstnavateli. Tento dopis, který je dokladem o vydání
pracovního povolení pro budoucího zaměstnance, je vyžadován rovněž při žádosti o povolení k pobytu na Tchaj-wanu.

Vízum k dlouhodobému pobytu

Po získání pracovního povolení musí budoucí zaměstnanec požádat o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání (resident
visa). Pokud na Tchaj-wan přicestoval bezvízově, je možno změnit jeho statut bez toho, aby opouštěl území Tchaj-wanu,
pokud o to požádá Ministerstvo zahraničních věcí (Bureau of Consular Affairs at the Ministry of Foreign Affairs) v
Tchaj-peji, Taichungu nebo v Kaohsiungu. Pokud se nenachází na Tchaj-wanu, musí požádat o vízum k dlouhodobému
pobytu v nejbližší reprezentační kanceláři Tchaj-wanu.

Osvědčení o dlouhodobém pobytu (Alien Resident Certificate)

Po obdržení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání povolení je cizinec povinen požádat o osvědčení o statutu
rezidenta (Alien Resident Certificate) prostřednictvím imigrační policie, která je složkou Národní policejní správy
Ministerstva vnitra (National Police Agency of the Ministry of Interior).

Cizinci se statutem rezidenta na Tchaj-wanu

Pro zaměstnávání cizinců, kteří mají trvalý pobyt na Tchaj-wanu, platí odlišná pravidla. Například cizinec, který se na
Tchaj-wanu oženil a získal platné povolení k trvalému pobytu, je oprávněn být zaměstnán i bez pracovního povolení. Jako
držitelé povolení k trvalému pobytu mohou požádat o trvalé pracovní povolení přímo Ministerstvo práce a nemusejí o
něj žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele.
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na vynikající úrovni a tomu odpovídají i ceny. ZÚ proto doporučuje všem cestovatelům na Tchaj-wan
sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. Při
zachování běžných hygienických pravidel nehrozí nebezpečí nákaz. Vodu z vodovodu je možno považovat za bezpečnou,
krátké převaření však není na škodu.

V nemocnicích je obvykle zvláštní oddělení pro zahraniční pacienty, které jim pomůže v orientaci a zajistí ošetření v
příslušném oddělení.

Lze doporučit Taipei Medical University Hospital

Seznam dalších zdravotnických zařízení v Taipei lze nalézt na stránkách magistrátu Taipeie

Za ošetření i léky je vždy nutno platit předem a teprve poté vypořádat záležitost se svojí zdravotní pojišťovnou v ČR.

Očkování

Před cestou na Tchaj-wan není žádné očkování povinné. Mezi doporučená patří očkování proti žloutence typu A i B a
břišnímu tyfu. V roce 2013 se na Tchaj-wanu objevila po několika desítkách let vzteklina mezi divoce žijícími zvířaty
(jezevci) a následně bylo zaznamenáno několik případů infikace polodivokých psů.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Českou republiku na Tchaj-wanu zastupuje Česká ekonomická a kulturní kancelář, která sídlí na adrese:

CZECH ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE

7F, No. 200, Keelung Road, Sec. 1

Taipei

TAIWAN, R.O.C. 11071

Tel.: 00866-2-2722 5100/1435/1342

Fax: 00866-2-2722 1270

http://www.mzv.cz/taipei

Kancelář je v blízkosti stanice metra Taipei City Hall.

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Zastoupení českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTurism) se na Tchaj-wanu nenacházejí a ani
se o jejich zřízení zatím neuvažuje.

Regionální kancelář CzechTrade v Šanghaji:

CzechTrade China - Shanghai

CzechTrade Office, Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District, 200003 Shanghai

Tel: (+86) 2152954251; Mob: (+86) 13524572386

e-mail: shanghai@czechtrade.cz
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Kontaktní osoba: Michal Holas

Regionální kancelář CzechInvest v Šanghaji:

CzechInvest China - Shanghai

Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District 200003 Shanghai, China

Tel.: +86 13817792614

e-mail: china@czechinvest.org

Kontaktní osoba: Ondřej Koc

Regionální kancelář CzechTurismu v Hongkongu:

CzechTurism – Hongkong

CzechTourism Authority Limited, Level 12, Unit 1209, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Tel.: +852 2757 9995

e-mail: hongkong@czechtourism.com

Kontaktní osoba: Jan Urban

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• 110 – policie

• policie – nepřetržitá služba v angličtině: tel. 2556 6007 , fax 2555 4275

• 119 – hasiči a lékařská záchranná služba

• 106 – pomoc pro komunikaci v anglickém jazyce

• linka pro turisty – 2717 3737 nebo 08000 11765, (příp. web: www.tbroc.gov.tw )

• informace o Taipei lze nalézt na stránkách města Taipei

7.4 Internetové informační zdroje

Informace týkající se podnikání
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http://www.czechinvest.org/en/china-shanghai
http://www.czechinvest.org/en/china-shanghai
mailto:china@czechinvest.org
http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/kontakty/kontakty-na-zahranicni-zastoupeni/hongkong-s-pusobnosti-pro-taiwan,-jv-asii-a-austra/
mailto:hongkong@czechtourism.com
http://www.tbroc.gov.tw
http://english.gov.taipei/
http://english.gov.taipei/
http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan


Jak založit na Tchaj-wanu obchodní společnost, pobočku, či reprezentativní kancelář naleznete na stránkách Invest in
Taiwan Příslušné formuláře jsou k dispozici na stránkách Commerce industrial Services. Další užitečné informace lze nalézt
na stránkách InfoTaiwan, Invest in Taiwan, nebo na How to Start a Business in Taiwan

Publikace společnosti PwC Taiwan "Doing Business in Taiwan" je praktickou příručkou pro zahraniční společnosti (nejen
investory), které chtějí na tchaj-wanský trh vstoupit i pro ty, které zde již podnikají.

Na stránkách business.com lze vyhledat příslušného obchodního partnera (výrobce) dle oborové specializace.

Aktuální produktové katalogy lze stáhnout na stránkách Taiwan Trade.

Asistenci při vyhledávání (prověření) vhodného obchodního partnera je možné vyžádat na stránkách Taiwan Trade

Aktuální seznam nejdůležitějších mezinárodních veletrhů na Tchaj-wanu lze nalézt na stránkách Taiwantradeshows.

Další důležité informace naleznete na webových stránkách

Ministry of Economic Affairs

Ministry of Finance

Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics

Central Bank of the Republic of China

Financial Supervisory Commission

Taiwan Stock Exchange Corp.

GreTai Securities Market

Bureau of Foreign Trade

National Development Council

Industrial Development Bureau

Investment Commission

Bureau of Standards, Metrology and Inspection

Intellectual Property Office

Taiwan External Trade Development Council
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http://investtaiwan.nat.gov.tw/eng/show.jsp?ID=6&MID=3
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http://investtaiwan.nat.gov.tw/eng/show.jsp?ID=6&MID=3
http://www.gcis.nat.gov.tw/main/English/subclassEnAction.do?method=getFile&pk=45
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http://www.gcis.nat.gov.tw/main/English/subclassEnAction.do?method=getFile&pk=45
http://www.taiwan.gov.tw/sp.asp?xdurl=subject/Newsubject.asp&id=42&mp=1&ctNode=3474&subjectId1=46&subjectId2=66
http://investtaiwan.nat.gov.tw/eng/show.jsp?LV=1&ID=18&MID=3
http://investtaiwan.nat.gov.tw/eng/show.jsp?LV=1&ID=18&MID=3
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Invest in Taiwan

Free Economic Pilot Zones

Power Sourcing with Taiwan Trade

Small and Medium Enterprise Administration

Taiwan Exhibition and Convention Association

Tchaj-wanské asociace

Customs Administration, Ministry of Finance

Obecné informace pro pobyt

Časová zóna: UTC+8 (aktuální informace zde )

Měna: nový tchajwanský dolar (TWD) – podrobnější informace o aktuálním směnném kurzu naleznete na stránkách
Národní banky Taiwanu, další informace zde

V období tajfunů (letní sezona) doporučujeme hledat aktuální informace o povětrnostní situaci na ostrově na stránkách
Meteorologického ústavu Taiwanu

Podrobnější informace o Taiwanu lze získat v dokumentu „Souhrnná teritoriální informace“ Ministerstva zahraničních
věcí ČR.

Zajímavé informace pro pobyt na Taiwanu naleznete na těchto adresách:

Info Taiwan

Taiwan – the heart of Asia

The Republic of China Yearbook 2013

The Republic of China at glance 2012

Meet Taiwan

Turism Bureau

Turism Information Service
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Living in Taiwan

Youth Travel Spots in Taiwan

Taiwan Culture portal

Food Culture in Taiwan

Taipei travel

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tchaj-wan

56/56 http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan © Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

http://iff.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=iff_en
http://iff.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=iff_en
http://iff.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=iff_en
http://www.youthtravel.tw/EN/index.php
http://www.youthtravel.tw/EN/index.php
http://www.youthtravel.tw/EN/index.php
http://www.youthtravel.tw/EN/index.php
http://www.youthtravel.tw/EN/index.php
http://culture.tw/
http://culture.tw/
http://culture.tw/
http://taiwanfoodculture.net/mp.asp?mp=1502
http://taiwanfoodculture.net/mp.asp?mp=1502
http://taiwanfoodculture.net/mp.asp?mp=1502
http://taiwanfoodculture.net/mp.asp?mp=1502
http://www.taipeitravel.net/en/
http://www.taipeitravel.net/en/
http://www.businessinfo.cz/tchaj-wan

