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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Litva je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře. Na severu sousedí s
Lotyšskem, na východě s Běloruskem, na jihu s Polskem a na jihozápadě s ruskou exklávou Kaliningradskou oblastí. Litva
je členem Evropské unie, NATO, Rady Evropy, Schengenského prostoru a eurozóny.

Litva je průmyslový a zemědělský stát. V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, skotu,
koní a drůbeže patří k nejdůležitějším oblastem, co se týče zpracování potravin pak dominuje produkce masa, mléka a
rybích výrobků. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina.

Hlavní průmyslová odvětví země tvoří strojírenství, elektrotechnika, radioelektronika, papírenský, chemický, potravinářský,
textilní, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních hmot. Průmysl je soustředěn zejména do větších měst, jako jsou
Vilnius, Kaunas, Klaipėda a Šiauliai.

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

Oficiální název státu
• Litevská republika (Lietuvos Respublika, Lietuva; Republic of Lithuania)

Hlava státu: Prezidentka Dalia Grybauskaité

Složení vlády
• Saulius Skvernelis (nestraník zvolený za Litevský svaz rolníků a zelených, LVŽS) předseda vlády
• Vilius Šapoka (LVŽS) ministr financí
• Mindaugas Sinkevičius (Litevská sociálnědemokratická strana, LSDP) ministr hospodářství
• Linas Antanas Linkevičius (LSDP) ministr zahraničních věcí
• Raimundas Karoblis (nestraník) ministr obrany
• Milda Vainiuté (LSDP) ministryně spravedlnosti
• Eimutis Misiunas (LVŽS) ministr vnitra
• Bronius Markauskas (LVŽS) ministr zemědělství
• Rokas Masiulis (nestraník, navržen LVŽS) ministr dopravy a spojů
• Žigimantas Vaičiunas (LVŽS) ministr energetiky
• Kestutis Navickas (LVŽS) ministr životního prostředí
• Liana Ruokyté - Jonsson (LVŽS) ministryně kultury
• Jurgita Petrauskiené (LVŽS) ministryně školství a vědy
• Algimanta Pabedinskiené (DP) ministryně práce a sociálních věcí
• Aurelijus Veryga (LVŽS) ministr zdravotnictví
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 2 875 593 obyvatel (údaj ze začátku května roku 2016)

Obyvatelstvo

2011 -10 769

2012 -10 479

2013 -11 626

2014 -9 883

2015 -10 301

Ekonomická emigrace:

V období od znovunabytí nezávislosti se počet obyvatel snížil o více než 600 000 osob. Na úbytku obyvatel se podílí
jak nízká porodnost, tak i vysoká ekonomická emigrace. Podle Mezinárodní organizace pro migraci od vstupu Litvy do EU
v roce 2004 zemi opustilo přes 525 tisíc obyvatel, naproti tomu do Litvy imigrovalo cca 157 tisíc osob, tj. čistá migrace k
polovině roku 2016 dosáhla -369 tisíc osob. Emigrace dosáhla prozatímního vrcholu v roce 2009, kdy odešlo cca 83 tisíc
lidí (v roce 2015 emigrovalo 44 533 osob). Odcházející obyvatele charakterizují dva hlavní rysy: jsou mladí (63% emigrantů
je ve věku 15 až 34 let) a dobře vzdělaní. Úbytek kvalifikovaných sil se projevuje hlavně v IT a zdravotnictví.

Litevci nadále míří hlavně do Velké Británie (v roce 2015 19 tisíc osob) a Irska (2015 - 3 168 osob), dalšími klíčovými
destinacemi jsou SRN (3 318 osob v roce 2015), Norsko (2 866 osob) a USA (1 157 osob). Lákají je dobrá pracovní místa či
sociální benefity. Zaměstnání nalézají např. v těžařství, rybářství, či dřevařském průmyslu.

Přetrvává relativně velký nepoměr mezi muži a ženami (cca 46,1% versus 53,9%). Podobně jako dělba populace mezi
města (67,2%) a vesnice (32,8%). Z hlediska věkové struktury obyvatelstva je podíl osob mladších 15 let (16,1%)
dlouhodobě vůbec poprvé nižší než počet osob v důchodovém věku (21,4%). O 17,3% poklesl podíl vdaných/ženatých,
zatímco o 11,9% se zvýšil podíl rozvedených.

Národnostní složení:

Etnická struktura obyvatel Litvy je stabilní. V roce 2015 tvořili Litevci 86,7%, Poláci 5,6%, Rusové 4,8%, Bělorusové 1,3% a
Ukrajinci 0,7%. Hlavní město Vilnius si zachovalo mnohonárodnostní charakter (63,2% Litevců, 16,5% Poláků, 12% Rusů,
3,5% Bělorusů, 1% Ukrajinců).

V roce 2011 uvedlo 99,4 % obyvatel jako svou mateřštinu jeden jazyk (pro 85,4 % obyvatel Litvy to byla litevština). Ke
dvěma mateřským jazykům (takovou možnost nabízelo sčítání v roce 2011 vůbec poprvé) se přihlásilo 0,6 % obyvatel (17
200). Nepřekvapivě uvedli nejčastěji kombinaci litevštiny a ruštiny, litevštiny a polštiny a ruštiny a polštiny.

Náboženské složení:

Více než tři čtvrtiny obyvatelstva vyznávají katolické náboženství: 77,3 %; 4,1 % se hlásí ke pravoslaví, 0,8 % jsou
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pravoslavní starověrci (stoupenci původního pravoslaví před náboženskou reformou v polovině 17.století), 6,1 %
obyvatelstva je bez vyznání.

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.

Hrubý domácí produkt

HDP Litvy v běžných cenách v r. 2015 dosáhl 37 123,6 mil. Eur, což představuje meziroční nárůst o 1,6%. Podle vyjádření
MMF vykáže Litva v roce 2016 vyšší tempo růstu HDP oproti roku 2015 (odhad 2,7%, pro 2017 3,1%), tzn. na vyšší úrovni
než v Estonsku (2,2%, 2017 – 2,8%), avšak nižší než v Lotyšsku (3,2%, resp. 3,6%).

2011 2012 2013 2014 2015

31 263,1 33 334,7 34 962,2 36 444,4 37 123,6

2011 2012 2013 2014 2015

10 324 11 157 11 821 12 428 12 780

2011 2012 2013 2014 2015

3,4 2,8 0,4 -0,3 -0,1

Zdroj: Litevský statistický úřad

Inflace

Průměrná roční výše inflace v Litvě podle EU HICP dosáhla v březnu 2016 1% s tím, že ceny zboží a služeb rostly poprvé
za poslední tři měsíce. Průměrná roční inflace se v březnu pohybovala na úrovni 1,2% a průměrná roční deflace činila
0,3%. Odhad EIU na rok 2016 počítá s inflací ve výši 1,5% a další nárůstem v období 2017-2020 na 2,3%, MMF uvádí
odhad 0,6% v tomto roce a 1,9% v roce 2017.

Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti na přelomu března a dubna 2016 dosáhla 8,9% práceschopného obyvatelstva, což znamená pokles
o 0,3% oproti únoru a o 0,2% meziročně. Úřady vykazovaly k 1. 4. 2016 160 800 registrovaných nezaměstnaných (+6,6%
oproti začátku března, -3,1% meziročně), naproti tomu zaměstnavatelé nabízeli cca 30 000 volných míst (+23,9% oproti
březnu a +2,7% meziročně). Podle MMF lze očekávat míru nezaměstnanosti na konci roku 2016 ve výši 8,6% a 8,5% v roce
2017.

2011 2012 2013 2014 2015

13,1 11,7 10,9 9,5 8,7

Zdroj: Litevský statistický úřad
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Minimální a průměrná mzda

Od 1.1.2016 byla minimální mzda zvýšena o 25 Eur a nyní činí 325 Eur, i přesto patří (mezi zeměmi EU, které institut
celostátní minimální zavedly) úroveň minimální mzdy v Litvě v EU (po Rumunsku, Bulharsku a Lotyšsku, před ČR a
Maďarskem) mezi nejnižší. Vláda přichystala další zvýšení minimální mzdy na 350 Eur (od června 2016).

Průměrná měsíční mzda (brutto) na konci IV. čtvrtletí 2015 činila 757 EUR, na konci prvního kvartálu 2016 klesla na 748
EUR.

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

Státní rozpočet 2015

Příjmy státu v roce 2015 dosáhly 12 974,9 mil. EUR a výdaje 13 052,5 mil EUR, čimž vzniklo záporné saldo/deficit ve výši
77,6 mil. EUR. Rozpočet na r. 2015 přinesl zvýšení příspěvku na financování národní obrany o 1/3 (424,5 mil. eur), což
představuje skokový meziroční nárůst podílu na obranu z dosavadních 0,79% na 1,11% HDP.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016

Litevský parlament schválil na poslední schůzi před koncem roku 2015 upravený návrh státního rozpočtu na rok 2016.
Vláda v něm předpokládá nárůst HDP v roce 2016 o 3,2%, zatímco podle EK bude o 0,3% nižší. Vláda počítá s nominálním
deficitem rozpočtu 1,2% HDP.

Výdaje na obranu se zvýší o třetinu na 574 mil. EUR, neboli 1,5% HDP, dojde k nárůstu minimální měsíční mzdy i platů
státních zaměstnanců a policejních a jiných složek zajišťujících dodržování zákonů. Vláda bude muset také splatit výnosy
z dluhopisů splatných v roce 2016 ve výši 1 mld. EUR a počítá s výpůjčkou 1,7 mld. EUR, z čehož 0,5 mld. EUR si hodlá
opatřit na světových finančních trzích.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 vyvolal kritické ohlasy ze strany EK a ministrů financí eurozóny, kteří poukazovali na
porušování fiskálních pravidel a neplnění závazků v oblasti omezování vládních výdajů. Podle nich litevská vláda neřeší
strukturální deficit ekonomiky, který by neměl přesáhnout 1% HDP, podle EK však může v nadcházejícím roce dosáhnout
až 1.4%. Ke kritice zvnějšku se přidala i Národní banka Litvy a NKÚ, podle nichž vláda rezignovala na svůj závazek
odstranit strukturální i nominální deficit do roku 2016. „Může to mít negativní dopad na finanční systém a hodnocení
ekonomiky země,“ řekl guvernér NBL Vasiliauskas v prohlášení pro parlament. Podle NBL jsou vládní odhady příjmů příliš
optimistické a skrývají v sobě značné riziko.

Vláda pochopitelně svůj návrh rozpočtu hájila s odkazem na potřebu povzbudit národní ekonomiku. „Náš ekonomický
růst je nižší než by mohl být, potřebujeme tudíž ekonomiku povzbudit,“ řekl ministr financí Šadžius a dodal: „Půjde-li vše
dobře, mohli bychom mít vyrovnaný rozpočet podle mých propočtů v roce 2017.“

Dosavadní vývoj státního rozpočtu v roce 2016 – deficit republikového rozpočtu za první dva měsíce roku 2016 dosáhl
70,4 mil. EUR, tj. 0,2% plánovaného ročního HDP. Meziročně došlo k nárůstu deficitu o 170,8 mil. EUR.

2011 2012 2013 2014 2015

Příjmy 10 487,6 10 990,6 11 512,3 12 439,7 12 974,9

Výdaje 13 283,5 12 039,6 12 429,2 12 690,7 13 052,5
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Saldo -2 795,9 -1 049,0 -916,9 -251,1 -77,6

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

Platební bilance

Celkový vládní dluh v roce 2015 činil 77,6 mil. EUR, tj. 0,2% HDP. Jeho nominální hodnota na konci roku dosáhla hodnoty
15 882 mil. EUR, tj. celkem 42,7% HDP.

2011 2012 2013 2014 2015
Přebytek/deficit -2 795,9 -1 049,0 -969,9 -251,1 -77,6
Nominální
hodnota vládního
dluhu

11 629,2 13 264,1 13 550,0 14 825,0 15 882,0

Veřejný dluh vůči
HDP v %

37,2 39,8 38,8 40,7 42,7

Zdroj: Statistický úřad Litvy

Devizové rezervy

Celková výše devizových rezerv dosahovala k 31. 12. 2014 7 176 mil. EUR (z toho ve zlatě 184,5 mil. EUR).

Se vstupem země do eurozóny k 1. 1. 2015 všechny investice v EUR Litevské banky a investice v zahraniční měně v zemích
eurozóny nejsou již nadále zahrnovány do oficiálních rezervních aktiv. Proto nejsou údaje od ledna 2015 srovnatelné s
předchozími roky. Na konci roku 2015 vykazovala Litevská banka rezervy ve výši 1 558,7 mil. EUR.

Zahraniční zadluženost

Litva patří mezi nejméně zadlužené státy EU.

2011 2012 2013 2014 2015

10 139,92 12 731,54 11 617,74 13 834,31 14 187,91

Dluhová služba
2011 2012 2013 2014 2015
388,25 407,37 403,35 444,96 459,91

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Litva

6/33 http://www.businessinfo.cz/litva © Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu (Litva)

http://www.businessinfo.cz/litva


Největší komerční banky působící v Litvě podle objemu spravovaných aktiv
• AB SEB bankas www.vb.lt
• Swedbank www.swedbank.lt
• AB DnB NORD Bankas www.dnbnord.lt
• Nordea Bank Finland Plc www.nordea.lt
• Šiauliu bankas www.sb.lt
• Citadele bankas www.citadele.lt

Zdroj: Litevská banka a Asociace litevských bank – www.lba.lt, www.lb.lt a www.vz.lt

Nejvýznamnější pojišťovny
• Bonum Publicum www.bonumpublicum.lt
• BTA draudimas www.bta.lt
• Commercial union Lietuva gyvybes draudimas www.aviva.lt
• ERGO Lietuva www.ergo.lt
• Lietuvos draudimas www.lietuvosdraudimas.lt
• PZU Lietuva www.pzu.lt
• VP Draudimas www.vpdraudimas.lt
• Gjensidige Baltik www.gjensidige.lt

1.7 Daňový systém

Litva má uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění se 48 zeměmi světa. Podle Eurostatu má Litva třetí nejnižší
daňové zatížení ze všech členských zemí EU (po Slovensku a Rumunsku).

Základní členění daní v Litvě:
• daň ze zisku právnických osob
• daň z příjmu fyzických osob
• daň z přidané hodnoty
• zdravotní a sociální pojištění
• spotřební daň
• poplatek za státní přírodní zdroje
• ekologický poplatek
• pozemková daň a daň z nemovitostí
• poplatek za používání silnic a dálnic.
• daň ze zisku právnických osob:

Daň z příjmu právnických osob činí 15%. Ve svobodné ekonomické zóně se po dobu šesti let snižuje daň ze zisku o 100%
a o 50% v dalších deseti letech. Zahraniční investor investující více než 1 mil. USD a přitom vlastnící alespoň 30%
základního kapitálu firmy po dobu pěti let neplatí žádnou daň a dalších 10 let platí jen 50% daně ze zisku. Na malé firmy
(do 10 zaměstnanců a obratu 145.000 EUR) se vztahuje snížená 5% sazba daně ze zisku právnických osob.

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO platí Litevci a cizinci s trvalým pobytem v Litvě)

Sazby daně z příjmu:

• daň z příjmu fyzických osob má základ 15% plus 6% zdravotního a 3% sociálního pojištění,
• daň z honoráře je 15 % plus 6% zdravotního a 1% až 3% sociálního pojištění, jsou zde ale rozdíly podle profese.
• daň ze zisku z prodeje/pronájmu nemovitostí je 15%.
•
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dividendy se daní sazbou 20%. Osoby s trvalým pobytem v zahraničí, které vlastní více než 10% akcií
předmětné společnosti, dividendy nedaní.

• daň z úroků je 10%.
• ztrátu z prodeje cenných papírů lze až 5 let přenášet do dalšího zdaňovacího období.

Celý daňový systém má řadu dalších pravidel rozlišených podle typu činnosti, podle typu investora a investice a v případě
konkrétní potřeby je vždy třeba ověřit svůj daňový případ autorizovanou právní kanceláří.

Daň z přidané hodnoty:

DPH byla od 1.9.2009 stanovena na 21%. Redukovaná DPH je 9% a 5%. DPH se neplatí za humanitární a dobročinnou
pomoc, zboží a finanční prostředky získané od vlád cizích států nebo mezinárodních organizací a za dovoz osobních
předmětů. Ve snížené sazbě 9% byly zatím ponechány knihy a výdaje za otop a ve snížené sazbě 5% léky kryté státním
zdravotním pojištěním. Firmy s ročním obratem nad 100 000 LT mají povinnost účtovat DPH.

Zdravotní a sociální pojištění:

• Povinné odvody na zdravotní pojištění: zaměstnavatelé 3%, zaměstnanci 6%.
• Příspěvky na sociální pojištění: zaměstnavatelé 27,98%, zaměstnanci 3%.
• Obojí se počítá z hrubé mzdy.

Spotřební daň:

• Spotřební daň - za některé zboží (např. alkohol, tabák, kávu, čokoládu, zlato, benzin, tech. olej, luxusní auta,
elektřinu) je obligatorní daň od 1% do 70 % ze zdanitelné hodnoty.

• Zdanitelná hodnota zboží vyrobeného v Litvě záleží na prodejní ceně bez DPH, pro zboží z dovozu nebo
na deklarované celní hodnotě včetně cla. Např. spotřební daň u alkoholu je 1320,67 EUR na 100 litrů čistého
alkoholu. U vína je stanovena na 72,12 EUR /100 litrů vína.

• Zboží se zatěžuje spotřební daní v tom státě, kde se spotřebuje. Zboží na tranzitu mezi zeměmi EU je v režimu
odložené splatnosti daně.

• Zákon zavádí spotřební daň na uhlí, koks, lignit a elektrickou energii.

Poplatek za státní přírodní zdroje:

• Poplatek za využívání přírodních zdrojů. Tyto poplatky zatěžují právnické a fyzické osoby, které používají veřejné
přírodní zdroje ke komerční činnosti. Poplatek závisí na druhu přírodního zdroje a je určován každé čtvrtletí podle
indexu spotřebitelských cen.

Ekologický poplatek - 0,37 EUR za tunu emitovaných nečistot.

Pozemková daň a daň z nemovitostí:

• pozemková daň - majitelé nebo nájemci půdy platí daň ve výši 1,5 % z její hodnoty uvedené v katastru nemovitostí.
• daň z nemovitostí je ve výši 0,3-1 % z hodnoty uvedené v katastru nemovitostí.
• daň ze zisku z prodeje/pronájmu nemovitostí je 15 %.

Poplatek za používání silnic a dálnic:

Od 31. května 2005 je zavedena povinnost provozovatelů užitkových a nákladních vozů hradit poplatky za používání
vybraných silnic a dálnic. Podrobnosti viz pod bodem č. 12.6.

Zde uvedené informace mají sloužit pro základní orientaci v daňovém systému. Daňové zákony upravují i další typy daní
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(daně z dividend, odpočitatelné položky, nezdanitelné základy atd.) Aktuální stav a podrobný výklad včetně relevantních
čísel zákonů lze najít v Doing Business in Lithuania www.businesslithuania.com), nebo v publikaci Legal Aspects of
Undertaking Business Activities by Foreign Investors in Lithuania na www.foresta.lt či na stránkách daňové inspekce
www.vmi.lt.
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2. Zahraniční obchod a investice
Litva disponuje poměrně dobře diverzifikovanou exportní základnou a tuzemským firmám se za období od globální
finanční krize podařilo posílit svou konkurenceschopnost. Nevyrovnanost litevské ekonomiky z období před krizí se
pravděpodobně už nebude opakovat. Podle odhadu analytiků z EIU lze očekávat, že si místní exportéři udrží pozitivní
trend růstu konkurenceschopnosti, jakkoli se jim nedaří dlouhodobě zvyšovat produktivitu rychleji, než rostou nominální
mzdy, což prodražuje náklady na pracovní sílu.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 20 150,8 23 047,4 24 544,6 24 361,3 22 983,8

Dovoz 22 825,6 24 879,0 26 207,7 25 889,5 25 396,9

Saldo -2 674,8 -1 831,6 -1 663,1 -1 528,2 -2 413,1

Zdroj: Statistický úřad Litvy

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

vývoz (země) objem (mil. EUR) Podíl % dovoz (země) objem (tis. Eur) Podíl %

Rusko 3 139,7 13,7 Rusko 4 297,3 16,9

Lotyšsko 2 259,3 9,8 Německo 2 922,3 11,5

Polsko 2 235,0 9,7 Polsko 2 620,2 10,3

Německo 1 793,8 7,8 Lotyšsko 1 921,8 7,6

Estonsko 1 224,4 5,3 Nizozemsko 1 299,8 5,1

Bělorusko 1 057,2 4,6 Itálie 1 155,0 4,5
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Velká Británie 1 027,7 4,5 Švédsko 986,9 3,9

Česká republika 242,4 1,1 Česká republika 418,5 1,6

Celkem 22 983,6 25 396,7

Podíl EU na celkovém ZO Litvy dosáhl v roce 2015 v exportu 61,3% (14 086,5 mil. EUR) a importu 67% (17 011,7 mil. EUR),
saldo činilo 2 925,2 mil. EUR v neprospěch litevské ekonomiky.

2.3 Komoditní struktura

Vývoz objem v % Dovoz objem v %

Minerální
produkty

3 826,5 16,6 Minerální
produkty

5 445,5 21,4

Strojírenské
výrobky,
elektrická zařízení

3 407,1 14,8 Strojírenské
výrobky,
elektrická zařízení

4 549,3 17,9

Výrobky
chemického a
příbuzných
průmyslových
oborů

2 489,2 10,8 Výrobky
chemického a
příbuzných
průmyslových
oborů

3 082,7 12,1

Rostlinné
produkty

1 724,7 7,5 Vozidla, letadla,
lodě a pod.

1 879,5 7,4

Potraviny, nápoje,
tabák

1 554,5 6,8 Základní kovy a
produkty z nich

1 488,0 5,9

Plasty, guma a
výrobky z nich

1 412,5 6,1 Plasty, guma a
výrobky z nich

1 350,6 5,3

Živá zvířata a
produkty z nich

1 087,6 4,7 Potraviny, nápoje,
tabák

1 356,0 5,3

Zdroj: Statistický úřad Litvy, kombinovaná nomenklatura

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Volné ekonomické zóny

Sedm litevských volných ekonomických zón (Free Economic Zones) se nachází v ekonomických centrech země, kde
mohou podnikatelé využít 0% daně z příjmu právnických osob během prvních šesti let podnikání a pouhých 7,5% daně v
následujících deseti letech. Neplatí zde tak daň z dividend a nemovitostí.

Seznam volných ekonomických zón:

• Klajpéda
• Marine Valley
• Akmene
• Šiauliai
• Panevéžys
• Kedainiai
• Kaunas
• Nemunas Valley
• Santaka Valley
• Marijampolé
• Sauletekis Valley
• Santara Valley

Více podrobností lze najít na http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#zones

Přehled lokalit pro projekty na zelené louce (greenfields) -
http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#panorama

Přehled příležitostí pro investice v regionech Litvy - http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#regions

Vědeckotechnické parky v Litvě
• Marine Valley - námořní technologie, námořní mikrosféra
• Nemunas Valley - agrobiotechnologie, bioenergie, lesnictví, potravinářské technologie, bezpečnost a zdraví
• Santara Valley - biotechnologie, inovativní farmaceutické technologie, molekulární medicína, biofarmacie,

informatika a komunikační technologie
• Santaka Valley - udržitelná chemie včetně biofarmacie, mechatronika a příbuzné elektronické technologie,

energetika budoucnosti, informační a komunikační technologie
• Saulétekis Valley - laserové a světelné technologie, věda o materiálech a nanotechnologie, fyzika polovodičů a

elektronika, inženýring

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

Země Hodnota Podíl (v %)

Švédsko 3,2 mld. EUR 24,1

Nizozemsko 1,7 mld. EUR 12,8

Německo 1,3 mld. EUR 9,8
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Norsko 859,9 mil. EUR 6,5

Polsko 708,6 mil. EUR 5,3

Estonsko 587,6 mil. EUR 4,4

Rusko 213,1 mil. EUR 1,6

Celkem z Evropy 12,7 mld. EUR 95,5

Celkem z Amerik 358,5 mil. EUR 2,7

Celkem z Asie 196,3 mil. EUR 1,5

Celkem 13,3 mld. EUR 100

Sektorové členění FDI v Litvě k Q4 2015 (v mil. EUR) (nejvýznamnější odvětví)

• Výroba - 2 794,41
• Finanční a pojišťovací služby - 3 668,58
• Nemovitosti - 1 893,71
• Velkoobchod a maloobchod - 1 397,37
• Informační a komunikační služby - 1 104,25
• Ubytování a pohostinství - 63,95
• Stavebnictví - 336,73
• Doprava a skladování - 324,42
• Dodávky elektřiny, plynu, páry a vzduchu - 248,03
• Administrativní služby - 249,84
• Zemědělství, lesnictví a rybolov - 167,41
• Vzdělání - 1,31
• Celkem - 13 263,94

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

Na podporu zahraničních investic vznikl “Foreign Direct Investment Promotion Program”, jehož hlavním cílem je:

• vytvořit a rozvíjet stabilní zákonný rámec totožný s normami EU
• optimalizovat obchodní zákony s EU
• minimalizovat účast státu na obchodních operacích
• poskytovat maximální vládní pomoc při vytváření podmínek pro investice a obchod
• posílit kompetence regionů pro jednání se zahraničními investory
• provádět aktivní marketing a vytvářet příznivý obraz Litvy v zahraničí
• zlepšit investiční klima a všeobecné podmínky pro investování
• odstranit byrokratické překážky z běžné činnosti.

Zvýhodněno je zakládání společných podniků, kdy daň z podílu zisku zahraničního investora je snížena o 50% po dobu 6
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let. Jestliže podíl zahraničního investora na podnikovém kapitálu překročí 30% a hodnotu vyšší než 2 mil. USD, je projekt
osvobozen od placení daně ze zisku po dobu 3 let a na další 3 roky je tato daň snížena o 50% (daňové prázdniny).

Účast zahraničních investorů není přípustná v oborech týkajících se obrany a bezpečnosti, výroby zbraní, pěstování a
prodeje rostlin obsahujících narkotika a v organizování loterií.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Litva

14/33 http://www.businessinfo.cz/litva © Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu (Litva)

http://www.businessinfo.cz/litva


3. Vztahy země s EU
Litevská republika je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004. V období od 1. 7. do 31. 12. 2013 poprvé předsedala
Radě EU, což bylo vůbec poprvé, co se některá z pobaltských republik ujala vedení EU.

Hlavními prioritami litevského předsednictví v Radě EU byly:

• „Důvěryhodná Evropa“
• „Rostoucí Evropa“
• „Otevřená Evropa“
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

Zastoupení Evropské komise v Litvě
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 231 3191
Fax: +370 5 231 3192
E-mail: comm-rep-lithuania@ec.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Po vstupu do EU se mezi Litvou a ČS EU jedná o intrakomunitární obchod, na který se vztahují stejné předpisy jako na
obchod s jinými členskými zeměmi EU. Vnitrounijní obchod nepodléhá celnímu dohledu ani kontrolním režimům. Existuje
však evidenční povinnost v systému statistiky INTRASTAT a opatření vyplývající z uplatnění národních daňových předpisů
v oblasti DPH a spotřební daně. Základními předpisy jsou Celní zákon společenství (Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

Vnitrounijní obchod ale nelze považovat za obchod vnitrostátní, protože neexistuje společný institut soukromého práva.
Při sjednávání jakéhokoliv obchodněprávního vztahu mezi dvěma subjekty se sídlem v různých členských zemích se
v praxi jedná o vztah s cizím mezinárodně právním subjektem. Případné kolize se řeší soudní cestou nebo arbitrážemi.

Podrobnosti o sběru statistických údajů pro systém INTRASTAT a z toho vyplývající povinnosti pro naše podniky jsou
publikovány na internetové stránce Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo na stránce celní správy
www.cs.mfcr.cz.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Litva je v období 2014 - 2020 příjemcem prostředků z operačního programu strukturálních fondů EU (OP). Litevský OP
tvoří několik klíčových investičních fondů EU zaměřených na podporu ekonomického rozvoje země, řešení sociálního
vyloučení, nezaměstnanosti a prioritních otázek jako je kupř. energetická bezpečnost. V souladu s cíli strategie Evropa
2020 spočívá důraz na posilování výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přesunu k
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nízkoemisní ekonomice, podpoře lidských zdrojů, zejména pak mladých lidí, a boje proti chudobě.

Priority financování

OP významným způsobem podporuje Litvu v plnění hlavních národních i unijních rozvojových priorit.

• 10,12% z celkového objemu prostředků v OP je určeno pro posílení výzkumu a inovací, aby Litva mohla splnit svůj cíl
v rámci strategie Evropa 2020, tj. dosáhnout podílu investic do VaV na HDP ve výši 1,9% (v roce 2011 to bylo 0,9%).

• 3,64% z celkové alokace prostředků v OP je zaměřeno na dosažení přístupnosti vysokorychlostního internetového
připojení pro všechny, rozvoj e-služeb, e-řešení, e-obchodu.

• 7,92% ze zdrojů OP náleží podpoře konkurenceschopnosti MSP a inovacím.
• 14,48% z prostředků OP směřuje na podporu přechodu k nízkoemisní (nízkouhlíkové) ekonomice ve všech oblastech.

Spolu s investicemi do efektivního využívání zdrojů a infrastruktury by měly tyto zdroje přispět k dosažení litevského
národního cíle ve strategii Evropa 2020 - 23% energie z obnovitelných zdrojů (v roce 2011 tento podíl dosahoval
20,3%).

• 12,49% z přidělených prostředků půjde na opatření spojená s životním prostředím, udržitelným využíváním
přírodních zdrojů a přizpůsobení klimatickým změnám.

• 17,20% ze zdrojů OP je věnováno modernizaci a rozvoji dopravy a energetické infrastruktury, přičemž investice v
oblasti dopravy budou zaměřeny na posílení interoperability různých druhů dopravy v rámci sítě TEN-T a rozšiřování
regionální mobility včetně zapojení multimodálních dopravních uzlů. Co se týče energetické infrastruktury, hlavním
cílem je zlepšení energetické efektivity a zajištění bezpečnosti dodávek prostřednictvím rozvoje chytré distribuce
(smart energy distribution), úložných a přenosových systémů a integrace výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Vytvoření mezinárodních energetických propojení zvýší energetickou nezávislost Litvy a zajistí spolehlivou a
bezpečnou dodávku energií občanům.

• 10,86% prostředků z OP je určeno na podporu udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podporu mobility pracovní síly
ve snaze dosáhnout národního cíle ze strategie Evropa 2020 ve výši 72,8% podílu zaměstnanosti osob ve věku 20 -
64 let (v roce 2012 dosahovala 68,7%) a snížení počtu mladých obyvatel, kteří nemají práci, nestudují ani se neškolí.

• 7,99% zdrojů z OP přispěje k usnadnění přechodu od institucionální ke komunitní péči, zlepšení přístupu k
sociálnímu bydlení a kvality zdravotní péče pro osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením.

• 9,89% z přidělených prostředků bude investováno do systému vzdělávání s cílem zlepšit výsledky dětí v obecném
vzdělávání, kvalitu a relevanci vysokoškolského studia na trhu práce, odborného vzdělávání a rekvalifikace, jakož i
schopností výzkumných pracovníků.

• 2,24% z celkové alokace přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí v Litvě prostřednictvím snižování
administrativní zátěže pro podnikatele, jakož i zvýšením kvality a efektivity veřejných služeb.

Celkový objem finančních prostředků
• Kohezní fond (Cohesion Fund, CF): 2 048 917 626 EUR
• Regionální fond rozvoje (Regional Development Fund, ERDF): 3 501 411 767 EUR
• Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF): 1 095 501 471 EUR
• Celkový rozpočet operačního programu: 7 887 798 520 EUR
• Celkový příspěvek EU: 6 709 396 130 EUR
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Po vstupu do EU se mezi Litvou a ČR jedná o intrakomunitární obchod, na který se vztahují stejné předpisy jako na
obchod s jinými členskými zeměmi EU. Vnitrounijní obchod nepodléhá celnímu dohledu ani kontrolním režimům. Existuje
však evidenční povinnost v systému statistiky INTRASTAT a opatření vyplývající z uplatnění národních daňových předpisů
v oblasti DPH a spotřební daně. Základními předpisy jsou Celní zákon společenství (Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

Vnitrounijní obchod ale nelze považovat za obchod vnitrostátní, protože neexistuje společný institut soukromého práva.
Při sjednávání jakéhokoliv obchodněprávního vztahu mezi dvěma subjekty se sídlem v různých členských zemích se
v praxi jedná o vztah s cizím mezinárodně právním subjektem. Případné kolize se řeší soudní cestou nebo arbitrážemi.

Podrobnosti o sběru statistických údajů pro systém INTRASTAT a z toho vyplývající povinnosti pro naše podniky jsou
publikovány na internetové stránce Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo na stránce celní správy
www.cs.mfcr.cz.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz (z ČR) 7 728 209 11 060 712 11 928 402 12 220 267 11 576 743

Dovoz (do ČR) 2 874 891 3 605 537 4 552 974 5 823 468 5 815 230

Obrat 10 603 100 14 666 249 16 481 376 18 043 735 17 391 973

Saldo 4 853 318 7 455 175 7 375 428 6 396 799 5 761 513

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Litvy jsou tradičně:

• osobní motorová vozidla
• železniční kolejová vozidla
• prací a čistící prostředky
• polyetylén
•
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stroje a zařízení pro průmysl
• montované objekty
• kotle
• léčiva
• broušené sklo
• zařízení pro zpracování dat

Největšími vývozci do Litvy jsou firmy: Škoda Auto, Škoda Transportation, Glaverbel Czech, Chemopetrol Litvínov, Laufen
CZ, OKZ Holding, Procter&Gamble, Barum Continental, Schwarzmüller Žebrák, Euromopos Olomouc, Jäkl, Zentiva,
Aerosol, Škoda JS a ZPA Smart Energy.

Hlavní položky českého dovozu z LT:

• suroviny a polotovary pro chemický průmysl včetně syntetických tkanin
• nábytek a výrobky ze dřeva
• strojírenská zařízení
• výrobky elektrotechnického průmyslu
• výrobky ze železa a oceli

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle Litevské národní banky dosáhl objem exportu služeb z Litvy do ČR 7,35 mil. EUR, obráceným směrem byly
poskytnuty služby za 6,43 mil. EUR, celková bilance byla tedy pozitivní pro Litvu ve výši 0,92 mil. EUR.

Položka Export Import Bilance
Výrobní služby 5,0 6,7 -1,8
Údržby a opravy 7,9 18,8 -10,8
Doprava 121,9 95,1 26,8
Cestovní ruch 121,7 9,8 111,9
Stavebnictví 7,5 0 7,5
Pojištění a penzijní služby 3,2 2,2 1,0
Finanční služby 0,7 0 0,7
Poplatky za využití práv duš.
vlastnictví

0,5 0 0,5

Telekomunikační, PC a IT
služby

6,9 0,1 6,8

Ostatní obchodní služby 19,9 22,5 -2,6
Celkem 296,2 155,6 140,6

Zdroj: ČNB

Cestovní ruch. Žádná z velkých českých cestovních kanceláří nemá v Litvě zastoupení. Na dojezdovou turistiku do ČR se
specializuje malá CK Geras vėjas, která spolupracuje s českou CK Macek. Oblíbené jsou i turistické zájezdy spojené
s návštěvou Petrohradu a celého Pobaltí včetně Litvy. Překladatelské služby poskytuje česká překladatelská kancelář
Skřivánek.

Stavebnictví. České firmy doposud na litevském stavebním trhu nejsou příliš aktivní. Litevské stavebnictví je vyspělé a
vzhledem k nižším mzdám konkurenceschopné. Zakázky v této oblasti lze zpravidla získat jen v konsorciu s litevským
partnerem. Mezi úspěšné případy lze zařadit:
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• firmu OKZ Holding, která zde zakoupila zkrachovalou továrnu a vytvořila si základnu na expanzi do celého Pobaltí
v oblasti velkoobjemových nádrží a ocelových konstrukcí;

• dceřiná společnost firmy EUROVIA řídí účast litevské pobočky a vcelku úspěšně se zapojila do zakázek na výstavbu a
modernizaci železniční infrastruktury.

Vyhodnocení poptávky po českých službách:

V agendě EK ZÚ převažují poptávky malých a středních podniků. Otevřená poptávka po službách prakticky neexistuje. Pro
podporu exportu služeb je nutné konkrétní a cílené marketingové úsilí firem a zároveň působení státu pro podporu
image České republiky. Tento aspekt poptávky je nutno cíleně vytvářet.

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

Objem přímých investic ČR v LT dosáhl dle údajů statistik za rok 2015 výše 5,16 mil. EUR, což ČR v žebříčku přímých
zahraničních investorů řadí na 38. příčku. V porovnání s rokem 2014 FDI (5,32 mil. EUR) poklesly o 3,8%.

Objem přímých investic LT v ČR dosáhl dle údajů statistik za rok 2015 výše 1,98 mil. Eur, což LT v žebříčku přímých
litevských investorů v zahraničí řadí na 27. příčku. V r. 2013 bylo v Litvě 42 českých investorů a v České republice 4 litevské
investory.

V Litvě není žádná česká výrobní firma a ani při privatizaci zde nebyla zprivatizována ani jedna firma českým kapitálem.
Všechny firmy, které mají status českých firem a společných podniků, se zabývají distribucí českých výrobků.

Právní postavení těchto firem se značně liší. Představitelem česko-litevského joint-venture je firma ARX, dovozce
automobilů Škoda. Dceřinými českými firmami s právem obchodovat na svůj účet jsou firmy Zentiva a Walmark. Většina
českých firem zajišťuje své obchodní zájmy prostřednictvím litevských firem, které mají výhradní zastoupení. Dále jsou zde
litevské firmy, které se výrazně specializují na dovoz českých výrobků, dovážejí však i výrobky z jiných zemí (IZORA -
dovozce skla).

Český pivovar - Chodovar investoval společně s litevským partnerem - pivovarem Ponoras z města Biržai přibližně
3 milióny Litů (cca 21,8 mil. Kč) do technologie s cílem licenčního vaření českého piva v Litvě. V červnu 2009 zahájili
výrobu a začalo se vařit české pivo. Chodovar plánuje obsadit 3% litevského pivního trhu.

Úspěšný je RAVAK, výrobce koupelnových zařízení. Zdejší dceřiná společnost dodává své zboží více než 200 litevským
firmám. Úspěšná je i dceřiná firma výrobce léků ZENTIVA.

Pro české firmy je důležité proniknout do obchodních řetězců VP Market (www.vpmarket.lt), IKI (www.iki.lt), RIMI
(www.rimi.lt), Norfa (www.norfa.lt) a velkoobchodů typu Makro Sanitex (www.sanitex.lt) či Senukai. Lze v nich spatřit české
zboží (cukrovinky, boty, sklo, kuchyňské potřeby, potřeby pro domácí dílnu, domovní kotle, krbová kamna, pivo,
Becherovka). Možnosti dodávek však nejsou vyčerpány.

Největší firmou v oblasti hobby a stavebnin je Senukai (www.senukai.lt), největším dovozcem českého skla již zmíněná
firma Izora (www.izora.lt). O české zboží má zájem i velkoobchod a maloobchod stavebnin VITI (www.abviti.lt). Do tohoto
sektoru pronikla i firma VP Market. Rozvíjí řetězec obchodů typu hobby pod názvem Ermitažas. Elektroinstalační materiál
lze nabídnout firmě FLAMANDA (www.flamanda.lt), vodoinstalační materiál velkoobchodu KARMADA (www.karmada.lt).
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S ohledem na makroekonomické potřeby Litvy je třeba soustředit úsilí na oblast energetiky, dopravního projektování a
další oblasti s vysokou přidanou hodnotou (dekontaminace živ. prostředí, spalovny, vědeckotechnická spolupráce,
spolupráce na úrovni vysokých škol). Současná krize ale silně omezila investiční aktivity v Litvě.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Litevská republika stejně jako ostatní pobaltské země nepřevzala žádné smluvní závazky bývalého Sovětského svazu. Mezi
ČR a Litvou byly sjednány následující dohody o obchodní a ekonomické spolupráci:

• Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a MPaO Litevské republiky - Praha 21.07. 1994, č.
228/94 Sb.

• Smlouva mezi ČR a Litevskou republikou o zamezenídvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z
příjmů a majetku - Vilnius 27.10.1994

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic - Vilnius 27.10. 1994, č.
185/95 Sb.

• Dohoda mezi ministerstvy zdravotnictví ČR a Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví - Praha
19.05.1995, č. 4/96 Sb.

• Dohoda mezi vládou ČR a Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Praha 13.07. 1995, č. 231/95 Sb.
• Dohoda o spolupráci v letecké dopravě mezi MDS ČR a Litevské republiky - Praha 1997
• Smlouva mezi vládami ČR a Litevské republiky o sociálním zabezpečení, nezahrnující oblast zdravotního pojištění -

Praha 27.07. 1999
• Dohoda o spolupráci mezi Konfederací průmyslníků Litvy a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Neposkytuje se. Litva jako člen EU není subjektem rozvojové pomoci.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Odkaz na aktuální verzi perspektivních položek českého exportu z Mapy oborových příležitostí ve výběru pro Litvu :
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=LT

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

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

Perspektivní položkyAutomobilová doprava

Litevská vláda považuje za jednu z klíčových oblastí dalšího rozvoje i využití EU fondů modernizaci městské dopravy. Ze
strukturálních fondů na období 2007-2013 byl zrealizován projekt kombinovaného rozvoje dopravy šetrné k životnímu
prostředí v pěti hlavních litevských městech – Vilniusu, Kaunasu, Klajpédě, Šiauliai a Panevéžysu. Jednalo se o výměnu
starých dieselových autobusů vyrobených mezi 1983 a 1997 za nové hybridní či CNG vozy. Další prostředky byly
alokovány na rozvoj trolejbusové dopravy. Z vyjádření primátora Kaunasu i dalších zdrojů lze očekávat pokračování
tohoto trendu i s ohledem na rostoucí městskou populaci v Litvě.

Nábytkářský průmysl

Výroba nábytku tvoří i s ohledem na dostupnost suroviny a relativně nízkou úroveň mezd významný segment litevského
lehkého průmyslu a má potenciál k dalšímu růstu. Významným tahounem růstu je zvyšující se objem dodávek pro švédské
nadnárodní řetězce IKEA, JYSK a další odběratele zejména z Německa, V. Británie, Dánska, Francie atd. Podle dostupných
údajů z roku 2012 působilo v sektoru 722 společností, zaměstnávajících 20 300 osob, z toho 97,5% patřilo mezi MSP.
Nárůst exportu za 1-8/2015 dosáhl 4% oproti stejnému období 2014.

Obranný průmysl

Litevská vláda odsouhlasila na rok 2016 další navýšení rozpočtu Ministerstva obrany, které má být určeno primárně na
akvizice (o 1/3 oproti 2015, tj. celkem 574 mil. EUR, neboli 1,48% HDP). Tento trend by měl pokračovat i v následujících
letech, neboť vláda hodlá dosáhnout cíle 2% HDP na obranu již v roce 2018. Konjunktuře nadále „nahrává“ pokračující
konflikt na Ukrajině a stále asertivnější ruská zahraniční politika. V letošním roce kupř. LT armáda pořídila houfnice, nová
bojová vozidla pěchoty, radiokomunikační prostředky, zájem projevila o střelné zbraně jak pro pravidelné jednotky, tak i
pro speciální útvary, jedná o zakázce na komunikační a řídicí systém atd. Litevský obranný průmysl rovněž hledá partnery
pro případnou spolupráci na třetích trzích.

Stavební průmysl

Litva postrádá dostatek vlastních kapacit pro nezbytnou a postupně se rozjíždějící masívní rekonstrukci a zateplování
zejména obytných budov, jejímž cílem je zvýšit stále kriticky nízkou energetickou účinnost. Vláda v současné době řeší
otázku financování a podpory projektů rekonstrukce zejména panelových domů, hledá vhodný model (využití EU fondů,
samofinancování kombinované s příspěvky ze státního/místního rozpočtu). Město Vilnius kupř. ještě letos hodlá vytipovat
celkem 50 objektů, kde dojde k postupné rekonstrukci a zvýšení energetické efektivity. Tento proces je v Litvě stále pouze
v rané fázi. Samotný stavební sektor vykázal v roce 2014 nárůst produkce o 16,7% a přes mírné zpomalení tempa
ekonomiky je očekáván další pozitivní vývoj.

Zábava a volný čas
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Jako perspektivní na litevském trhu se jeví zboží se snadno identifikovatelnými motivy postav z českých filmů pro děti. Na
litevském trhu zatím patří psací potřeby mezi výrazně omezený sortiment, škála zahrnuje buďto dovoz levné produkce z
Číny, nebo na opačném konci spektra drahého značkového zboží. Na místním trhu tak existuje příležitost pro dodávky
takových psacích a kreslících potřeb, které doplní celou škálu nabízeného sortimentu. Dalším artiklem, jehož potenciál na
místním trhu narůstá s ohledem na vhodné geografické podmínky a zvyšující se zájem o aktivní způsob života, jsou
koloběžky, tříkolky, kola.

Privatizační a rozvojové projekty
• modernizace a rozvoj Litevských letišť -

http://www.mzv.cz/vilnius/cz/obchod_a_ekonomika/co_se_deje/jednani_s_vykonnym_reditelem_litevskych.html
• investiční projekty ve Vilniusu -

http://www.mzv.cz/vilnius/cz/obchod_a_ekonomika/co_se_deje/ekonomicka_zprava_c_3_investicni.html
• projekty Litevských železnic - kupř. Rail Baltica (http://www.rail-baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10)
• energetické projekty - kupř. budování plynového propojení mezi Litvou a Polskem (GIPL, více na

https://www.ambergrid.lt/en/transmission-system/dvelopment-of-the-transmission-system/the-gas-interconnection-Poland-Lithuania

5.2 Kalendář akcí

Termín Název Partner Popis

27.04.2016 Seminář "MHD v Litvě -
příležitosti pro české firmy"

české firmy Prezentace firem -
dodavatelů dopravních
prostředků (trolejbusy,
autobusy, elektrobusy) a
zařízení/služeb pro
městskou dopravu pro
zástupce pěti největších
litevských měst. Projekt
ekonomické diplomacie
zahrnující vedle samotného
semináře i druhou fázi -
uspořádání incomingové
mise litevských
představitelů do ČR
(setkání s vybranými MHD
v ČR, zástupci magistrátů a
návštěva českých firem).

21.-22.05.2016, září 2016 Projekt "Více českých
potravin a nápojů na
litevský trh"

CzechTrade, CzechTourism,
Magistrát hl.m. Prahy,
SVSB, firmy

Akce v rámci projektu ek.
diplomacie na podporu
českého exportu potravin a
nápojů na litevský trh
spojené s propagací ČR i v
jiných oborech (kupř.
sklářství, bižuterie),
turistickém ruchu.
- Český den ve Vilniusu
21.5.2016
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- Český "brunch" v hotelu
Novotel 22. 5. 2016
- prezentace a degustace
vína z ČR na ZÚ Vilnius v
polovině září 2016

září 2016 Seminář pro české firmy -
dodavatele pro železniční
dopravu

ACRI Vzhledem k existenci
zajímavých projektů v
oblasti železniční dopravy v
Litvě, dobrým referencím a
zájmu českých firem navrhl
ZÚ Vilnius uspořádat
seminář LŽ v ČR (23.5.2016
při návštěvě LT premiéra) a
pro české firmy a LŽ ve
Vilniusu (předběžně září
2016).
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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

Litevský trh je globalizovaný. Základní podmínkou je kvalitní zboží a konkurenční cena doplněná o výhodné platební
podmínky. Dodavatel musí splnit veškeré požadavky na logistiku, jako jsou termíny dodávek, značení a balení zboží apod.
Spotřební zboží a potraviny prodávají moderní supermarkety západního typu.

Největší řetězec obchodů má litevská firma UAB Maxima LT (www.maxima.lt) patřící holdingu Vilniaus prekyba. Firma
otevřela ve Vilniusu a v Kaunasu nákupní megacentra Akropolis vč. supermarketu typu hobby, domácí potřeby, pod
názvem Ermitažas. Firma má systém různě velkých obchodů Maxima nejenom v Litvě ale i v Lotyšsku, Estonsku a
Bulharsku. V současné době řetězec zaujímá kolem 30% trhu v prodávaném sortimentu. VP Market má v prodejním
sortimentu i české zboží od piva, přes sklo až po potraviny.

Druhým řetězcem s obdobným sortimentem je firma IKI. Jde o belgickou firmu (www.iki.lt). Firma obsadila 12% zdejšího
trhu. V poslední době zde expanduje firma Norfos mažmena (www.norfa.lt). Obsadila svou nejnižší cenovou politikou třetí
místo, přestože začala budovat řetězec nejpozději. Na trhu má podíl 8%. Na čtvrtém místě je RIMI. Patří finské firmě
Kesko a švédskému holdingu ICA stejným podílem po 50% (www.rimi.lt). Firma expanduje, buduje supermarkety podobné
prodejnám Hypernova v Čechách. V současné době se na trhu podílí 6%. V RIMI lze najít řadu českého zboží.
Potravinářské zboží nakupuje nákupní oddělení v Litvě. Firma operuje ve všech třech pobaltských zemích.

Dodavatelem pro malé obchody na venkově je velkoobchod Kauno kooperacijos didmeniné prekyba
(www.kauno-koopdi.com). Významnou firmou typu hobby, elektronika, domácí spotřebiče je Senukai (www.senukai.lt). Má
13 vlastních obchodů a dalších 76 obchodů provozuje formou frančízy. Firma se podílí na trhu stavebnin a hobby 25%.
Senukai odebírá zboží zhruba od 40 českých firem. 5% zboží je zde českého původu. Firma má i velkoobchod se
stavebními materiály a hutními výrobky.

Firma Lidl se zde snažila vybudovat obchodní řetězec, ale v polovině roku 2006 Litvu opustila. Zajímavým velkoobchodem
s hutním materiálem je firma Antéjas (www.antejas.lt). Má rovněž zájem o české dodavatele. Velkoobchod zabývající se
sanitární a instalační technikou prodávající četné české výrobky je firma Karmada v Šiauliai (www.karmada.lt). Moderní
firmou s logistickým centrem je firma Sanitex, www.sanitex.lt. Zásobuje 4600 maloobchodních prodejen a lékáren, 1200
škol, nemocnic, školek, vojenských jednotek, 900 benzinových pump, kanceláří a výrobců potravin. Má 8 prodejen typu
cash & carry.
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Největším velkoobchodem s hardware, software i domácími spotřebiči a elektronikou je firma ALSO Lietuva, www.gnt.lt.
Velkoobchodem pro zemědělce (zemědělské stroje, sadba, hnojiva apod.) je firma Kesko Agro (www.keskoagro.lt). Firma
Litagra (www.litagra.lt) je významným dodavatelem zemědělských strojů, ale i ocele a nářadí. Malou, ale dynamicky se
rozvíjející firmou, zabývající se i velkoobchodem typu hobby a zahrada, je Tegra - www.tegra.lt.

Firmou, která má síť obchodů s elektronikou a domácími spotřebiči je Topo centras (www.topocentras.lt). Největším
maloobchodním řetězcem s oděvy je firma Apranga (www.apranga.lt). Vlastníkem je koncern MG Baltic. Apranga má 115
obchodů - 75 v Litvě, 32 v Lotyšsku a 9 v Estonsku. Při snaze proniknout na zdejší trh pokládáme za potřebné účastnit se
veletrhů. Nejdůležitější výstaviště je ve Vilniusu (www.litexpo.lt). Finanční a materiální podporu při účasti na vybraných
veletrzích zajišťuje CzechTrade.

Zajistit pravidelné dodávky bez obchodního zástupce přímo v Litvě je obtížné. Obchodní zástupce je důležitý nejen pro
vyhledávání nových exportních příležitostí, ale i k zajištění komunikace, plateb a hladkého dodání zboží. Evropské
(zejména severské) firmy s významným podílem na trhu zde mají své dceřiné společnosti. Někteří výrobci se nechají
zastupovat zdejšími firmami, které zastupují několik firem určitého oboru z různých zemí (příklad: lékařské přístroje se zde
prodávají prostřednictvím firmy Limeta).

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

Po vstupu do EU se mezi Litvou a ČR jedná o intrakomunitární obchod, na který se vztahují stejné předpisy jako na
obchod s jinými členskými zeměmi EU. Vnitrounijní obchod nepodléhá celnímu dohledu ani kontrolním režimům. Existuje
však evidenční povinnost v systému statistiky INTRASTAT a opatření vyplývající z uplatnění národních daňových předpisů
v oblasti DPH a spotřební daně. Základními předpisy jsou Celní zákon společenství (Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

Vnitrounijní obchod ale nelze považovat za obchod vnitrostátní, protože neexistuje společný institut soukromého práva.
Při sjednávání jakéhokoliv obchodněprávního vztahu mezi dvěma subjekty se sídlem v různých členských zemích se
v praxi jedná o vztah s cizím mezinárodně právním subjektem. Případné kolize se řeší soudní cestou nebo arbitrážemi.

Po vstupu do EU národní nástroje ochrany domácího trhu zanikly. Řadu výrobků exportovaných z ČR do Litvy je nezbytné
vybavit příslušnými certifikáty (značka CE atd.). Většina zkušeben v ČR má oprávnění vydávat certifikáty nebo osvědčení o
zkouškách jako podklad pro vydání certifikátu v jiné členské zemi EU. Proto doporučujeme českým firmám obracet se
v oblasti certifikace výrobků na český Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze -
www.unmz.cz. Zde obdrží informace, jaké certifikáty a zkoušky konkrétní zboží na trhu EU a Litvy potřebuje.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny operace související se založením firmy jsou obsaženy v následujících zákonech:

• Občanský zákoník z 18. července 2000 - Civilinis kodeksas
• Zákon o podniku z 8. května 1990, číslo I-196 - Įmonių įstatymas
• Zákon o investicích ze 7. července 1999, číslo VIII-1312 - Investicijų įstatymas
• Zákon o bankrotu podniku ze dne 20. března 2001, IX-216 - Įmonių bankroto įstatymas
• Zákon o restrukturalizaci podniku z 13. července 2000, číslo VIII-1835 - Įmonių restruktūrizavimo įstatymas
• Zákon o akciové společnosti z 21. prosince 1994, číslo I-722 - Akcinių bendrovių įstatymas.
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Úplné znění zmíněných právních norem lze nalézt na internetových stránkách: www3.lrs.lt

Formy působení zahraniční firmy v Litvě:

Zahraniční firmy mohou v Litvě operovat jako reprezentační kancelář nebo jako pobočka. Jde o typ aktivit, které nemají
status právnické osoby. Jinými formami aktivit v zahraničí je založit společný podnik nebo získat litevskou firmu akvizicí
nebo vybudovat svoji dceřinou společnost. Tyto firmy mají již status právnické osoby.

Reprezentační kancelář: Není právnickou osobou, má omezené možnosti aktivit. Nemůže provádět obchod na svůj účet.
Může reprezentovat svou mateřskou společnost, hájit její zájmy, navazovat kontakty. Podle Občanského zákoníku je
mateřská společnost zcela zodpovědná za závazky reprezentační kanceláře. Může vstupovat pouze do obchodních aktivit
zahraničních subjektů. Reprezentační kancelář je zřizována jen na propagaci mateřské firmy, průzkum trhu a navazování
obchodních kontaktů.

Pobočka: Zákon o podniku pobočku definuje jako dceru zahraniční společnosti v Litvě. Pobočka se může angažovat
v obchodních aktivitách v rozsahu, v jakém ji pověří mateřská firma. Pobočka není právnickou osobou a není oddělena od
zakládající společnosti. Transakce může provádět manažer pobočky. Za všechny závazky zcela ručí mateřská firma.
Pobočka se musí registrovat v Registru podniků. Firmy, které chtějí zaregistrovat svoji pobočku, musejí předložit řadu
dokumentů. Mezi ně patří:

• notářsky ověřená kopie registrace zahraničního podniku s apostilou
• notářsky ověřená kopie stanov zahraničního podniku s apostilou, kde je uvedeno sídlo podniku a předmět podnikání
• údaje o výši kapitálu zahraniční - mateřské firmy
• informace, na jakém zákonném podkladě ve své zemi podnik působí
• výroční finanční zpráva, kterou předkládá firma v zemi svého působení.

Založení firmy obvykle vyžaduje pomoc některé právní kanceláře. Kontakty na některé z nich i na Asociaci právních
kanceláří jsou uvedeny pod bodem 11.4.

Právnické osoby: Litevský zákon zná následující typy podniků:

• individuální podnik - vlastníkem je individuální fyzická osoba a eventuálně manželka, ručení je celým vlastním
majetkem (II)

• všeobecné partnerství (General partnership) - vlastnictví několika fyzických nebo právnických osob nebo
Joint-venture, ručení je do výše vkladu

• společnost s ručením omezeným - s.r.o. (UAB)
• akciové společnosti - veřejné a soukromé (AB)
• komanditní společnost (KÚB)
• hospodářské společenství (TÚB)
• samosprávná společnost (SI)
• státní podnik (VI)
• zemědělský podnik (ŽÚB)
• družstevní zemědělská společnost (KŽÚB)
• družstevní podnik (Kooperatyvas - K).

Nejběžnější formou investice je akvizice akcií. Pro založení soukromé akciové společnosti je nutný minimální kapitál 10
000 Lt (cca 2 900 eur). Minimální počet akcionářů je 1, maximum 100. U veřejné akciové společnosti je minimální kapitál
150 000 Lt (cca 43 450 eur), minimální počet akcionářů je 1, maximální počet není omezen.

Při založení podniku je třeba se nejdříve obrátit na Patentový úřad, který prověří a zaregistruje jméno zakládaného
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podniku. Tím je zajištěna jedinečnost nového jména. U veřejné akciové společnosti je nutná registrace u Komise pro
cenné papíry. Dále je nutné složit základní kapitál, doklad o pronajaté nemovitosti, kde bude firma sídlit, je nutné připravit
schůzi akcionářů, kde budou zvoleny statutární orgány.

Vlastní registrace se provádí na Státním podniku Registrační centrum - Valstybės įmonė Registrų centras -
www.registrucentras.lt. Zde lze zjistit další relevantní informace. Podnik slouží k registraci firem fyzických i právnických
osob a také jako katastr nemovitostí.

Po registraci firmy před zahájením činnosti firmy je nutné učinit další registrace:

• registrace na daňovém úřadu (tax inspectorate: www.vmi.lt )
• registrace na úřadu sociálního zabezpečení (www.sodra.lt)
• otevření bankovního účtu
• registrace jako plátce DPH (pokud je nutné)*
• získání příslušných licencí pokud jsou nutné k činnosti firmy.

Firma je povinna se registrovat jako plátce DPH jen v případě, kdy obrat společnosti za posledních 12 měsíců činil 100 tis.
Lt a více. Detaily lze získat na informačním oddělení daňového úřadu (www.vmi.lt) .

Protože se litevské právo stále vyvíjí, založení podniku bez pomoci litevské právní kanceláře je obtížné. Základní informaci
lze získat v Doing Business in Lithuania na www.businesslithuania.com.

Doklady předkládané litevským úřadům musí být přeloženy do litevštiny. Ve Vilniusu působí pobočka české
překladatelské kanceláře Skřivánek (www.skrivanek.lt), která poskytuje překladatelské služby do všech významných
evropských jazyků. Překladatelské agentury lze vyhledat na internetové adrese www.imones.lt .

Obchodní rejstřík: Údaje z obchodního rejstříku obsluhuje oddělení Registračního úřadu www.registrucentras.lt. Na
uvedené internetové stránce lze bezplatně získat jen základní informace. Pro získání podrobnějších údajů v elektronické
verzi je třeba se zaregistrovat, zaplatit poplatek, výše kterého záleží na rozsahu výpisu (základní výpis, úplný výpis nebo
úplný výpis s archivními údaji). Platbu lze hradit i elektronicky z účtu či platební kartou. Základní výpis obsahuje IČO,
obchodní jméno, adresu, jméno statutárního zástupce, datum registrace. Velký výpis obsahuje plné informace vč.
společníků, obchodního jmění atd. Získá se i přístup k podkladům jako jsou finanční zprávy, zprávy auditora, zápisy z
valné hromady atd. Pokud žadatel potřebuje papírovou verzi výpisu, bude muset vzhledem k dodatečnému ověření
vytištěného dokladu zaplatit víc.

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

Nejúčinnější propagací je televize, rozhlas, inzerce v denním tisku. Levná nebo bezplatná inzerce zde neexistuje.
Základním problémem českého zboží je absence viditelné reklamy. Pro akvizici jsou úspěšné obchodní mise a výstavy.
Zdejší trh vyspívá. Účast na veletrhu bez připravených jednání a cílených akcí má nízkou účinnost. Firemní prezentace
doporučujeme jen v rámci specializovaných veletrhů.

V Litvě jsou výstaviště ve Vilniusu, Kaunasu, Klaipédě a Šiauliai. Pro českého podnikatele má význam navštívit nebo se
účastnit jen na veletrzích ve Vilniusu, neboť ostatní výstaviště jsou regionálního charakteru. Výstaviště LITEXPO ve Vilniusu
je moderní areál, rozloha je na naše zvyklosti malá. Na výstavišti je konferenční sál s tlumočnickými kabinami pro
simultánní tlumočení.
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Informace o veletrzích ve Vilniusu jsou na internetové stránce www.litexpo.lt. Přehled o veletrzích v Kaunasu je na
internetové stránce www.expo.lt. Výstaviště v Klaipédě má internetovou stránku www.expo-vakarai.lt. Dvakrát do roka je
velký veletrh zemědělských plodin i zemědělské techniky na Zemědělské univerzitě v Kaunasu. Informace lze získat na
adrese www.lzuu.lt.

K nejoblíbenějším veletrhům na vilniuském výstavišti LITEXPO patří:

• ADVENTUR - veletrh turistiky, sportu a využití volného času
• RESTA - veletrh stavebních výrobků, technologií a materiálů
• AGROBALT - veletrh zaměřený na zemědělství a potravinářství
• BALTTECHNIKA - strojírenský veletrh

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je chráněno na standardní úrovni země EU. S reálným stavem ochrany, s prosazováním např.
autorských práv a s reálnou jurisdikcí v této oblasti zatím nejsou výrazné zkušenosti. Nicméně např. jen z množství
levných CD prodávaných na tržištích i v obchodech lze usoudit na potřebu důraznějšího přístupu.

Instituce zodpovědné v Litvě za intelektuální vlastnictví

• Ministerstvo spravedlnosti - koordinace aktivit ochrany průmyslového vlastnictví
• Státní patentový úřad - koncepce státní politiky ochrany průmyslového vlastnictví, poskytování práv průmyslového

vlastnictví, atestace znalců patentového práva
• Litevská technická knihovna - patentové informace a služby vydavatelství Státního patentového úřadu pro vydávání

úředních vyhlášek a patentové dokumentace
• Litevský zmocněnec pro patentové právo - reprezentace zahraničních žadatelů a držitelů patentových práv
• Rada pro soutěžní právo - bránění nekalým soutěžním praktikám
• Soud pro soutěžní právo - prosazování a výkon soutěžního práva
• Ministerstvo kultury - koncepce státní politiky ochrany autorských a souvisejících práv
• Rada pro autorská a související práva - zastupování autorských a souvisejících práv
• Nestátní zájmové správní sdružení - zastupování práv litevských i zahraničních autorů
• Celní správa (pod Ministerstvem financí) - prosazování opatření v boji proti importu padělaného, napodobeného a

pirátského zboží
• Centrum pro výzkum rostlinných druhů (pod Ministerstvem zemědělství) - registrace a ochrana odrůd rostlin
• Litevská kriminální policie - administrativní a trestní opatření v boji proti kriminalitě v oblasti ochrany vlastnických

práv.

Další informace lze nalézt na www.vpb.lt.

Platné právní akty v oblasti ochrany duševního vlastnictví:

• Patentový zákon - rozhodnutí Seimu č. I-372 z 18.1.1994
• Ochrana vynálezů a předmětů průmyslového vlastnictví, úprava práv a povinností právnických i fyzických osob
• Zákon o právní ochraně topografie polovodičových prvků
• Usnesení Seimu č. VIII-791 z 16.6.1998
• Úprava práv a povinností právnických i fyzických osob ohledně tvorby a využívání topografie polovodičových prvků
• Zákon o právní ochraně názvů podniků a společností
• Rozhodnutí Seimu č. VIII-1286 z 1.7.1999
• Registrace a rušení názvů firem, zřízení a provoz rejstříku firemních názvů
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• Zákon o poplatcích za registraci předmětů průmyslového vlastnictví
• Usnesení Seimu č. IX-352 z 5.6.2001 stanoví poplatky za registraci předmětů průmyslového vlastnictví, termíny

platnosti patentů a vynálezů, průmyslové vzory, ochranné známky a zásady činnosti Státního patentového úřadu a
Litevského zmocněnce pro patentové právo

• Zákon o patentových znalcích a o zmocnění k výkonu jejich činnosti - Rozhodnutí Seimu č. 362 z 20.5.1992
• Společná úprava mezinárodní registrace ochranných známek dle zásad Madridské dohody a o přistoupení k úpravě

ohledně komunitární ochranné známky, platnost od 1.4.2004.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (Viešųjų pirkimų įstatymas). Informace o
vyhlášených tendrech jsou zveřejňovány v odborném tisku a zejména v oficiálním věstníku „Informaciniai pranešimai“, a to
pouze v litevštině a také na internetových stránkách: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Konkrétní oficiální soutěžní podmínky je možno si zakoupit přímo. Často je termín pro vypracování nabídky krátký a pro
nepřipraveného zájemce často nereálný. Tendry rovněž vyhlašují jednotlivé instituce nebo firmy a vystavují je na svých
internetových stránkách. Na adrese www.cpva.lt jsou vypsány tendry Agentury na koordinaci ústředních projektů.

Výhodné je jít do tendru společně s litevským partnerem. (V zásadě platí, že neměl-li zájemce přímé kontakty se
zadavatelem před vyhlášením tendru, má malou naději na úspěch. Ve výjimečných případech je možné zakázku zadat bez
výběrového řízení. Takovou zakázku musí schválit úřad Viešųjų pirkimų tarnyba, což je v překladu Úřad veřejných nákupů
www.vpt.lt. Poté musí zakázku schválit vláda. Z procedury je patrné, že jde spíše o výjimečnou záležitost.

Pokud se jedná o zakázky spolufinancované EU, jsou zveřejněny standardním způsobem a jsou tak pro české subjekty
lépe dostupné.

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

Jestliže jsou vyčerpány všechny možnosti dohody a za předpokladu perfektně uzavřeného kontraktu, je možno spory řešit
u rozhodčího soudu Litevské obchodní a průmyslové komory nebo tak, jak stanoví řádně uzavřená smlouva.

Pro řešení případů nesplácení doporučujeme obrátit se na společnost Creditreform (www.creditreform.cz). Podle
konzultace s vilniuskou pobočkou Creditreformu doporučujeme obracet se na českou pobočku, ta řeší problémy Čechů
v zahraničí, resp. v Litvě, naopak, pokud by neplatila česká firma, Litevec se obrátí na zdejší litevskou pobočku
Creditreformu.

U velkých firem je obvyklá doba splatnosti dodávky 30 - 60 dnů, platební morálka podobná jako v ČR.

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

Úředním jazykem je litevština, obchodní jednání se zahraničními partnery ale probíhají standardně v angličtině,
alternativou bývá ruština. Litevští partneři mají zkušenosti se zahraničními zákazníky, jazykové znalosti mají velmi dobré.
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Dodržovat přesnou dobu dohodnuté schůzky je nutné. Doporučuje se formální oblečení, konzervativní, tmavší. Dárek i při
první schůzce nevadí. Je nezbytné mít vizitku, její luxusnější provedení je oceněno. Běžné používání křestního jména není
znakem familiárnosti a přátelství, ale zvyk v obchodních kruzích i proto, že litevská příjmení jsou pro cizince těžko
zapamatovatelná. Formální znaky postavení či majetku jako velké auto, luxusní hodinky a pobyt v drahém hotelu nejsou
hodnoceny jako rozhazování peněz, spíše dodávají prestiž. Nejsou však nutné. Jednání o cenách a dodacích podmínkách
mohou být úporná.

Při sjednávání platebních podmínek doporučujeme platby předem nebo platby zajištěné. Předejde se tak možným
platebním problémům, ke kterým dochází i po letech bezproblémových kontaktů. Na to je třeba dbát zejména v období
hospodářských obtíží.

Při najímání místních sil je nutné respektovat zákoník práce. Ten je přístupný v anglickém jazyce na internetové stránce
Úřadu práce www.ldb.lt.

Dny pracovního klidu:

• 1. ledna - Nový rok
• 16. února - státní svátek Den obnovení litevského státu. Hlavní svátek roku. V r. 1918 Rada Litvy podepsala Deklaraci

o nezávislosti Litvy
• 11. března - státní svátek Den obnovení nezávislosti Litvy. V r. 1990 Nejvyšší rada Litevské republiky odhlasovala a

podepsala Deklaraci o obnovení nezávislého státu
• Velikonoční pondělí pohyblivý svátek
• 1. května - Svátek práce
• 1. neděle v květnu - Den matky
• 1. neděle v červnu - Den otce
• 24. června - Svatý Jan
• 6. července - Den státu. Korunovace velkoknížete Mindaugase (r. 1253)
• 15. srpna - Nanebevstoupení Panny Marie
• 1. listopadu - Dušičky - Den všech svátých
• 24. - 26. prosince - Vánoční svátky

Obvyklá pracovní doba: normální pracovní týden činí 40 hodin.

Pracovní den od 8.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 15.45 hod.

Obvyklá prodejní doba: potravinářské prodejny jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 hod. do 21.00 hod 22.00 hod., velké
supermarkety často až do 24.00 hod. Mnoho prodejen pracuje v sobotu i v neděli. Mimo města může být rozsah prodejní
doby nižší.

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

Litva je členskou zemí EU a součástí schengenského prostoru a občané ČR tudíž nepotřebují k cestě do Litvy víza.

K pobytu v trvání do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Více informací na www.urm.lt (Ministerstvo zahraničních
věcí LT) nebo www.migracija.lt (Migrační odbor Ministerstva vnitra LT).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Na občany ČR se vztahuje režim volného pohybu pracovních sil v rámci států EU. Litva neuplatňuje přechodné období pro
volný pohyb pracovních sil, proto pro zaměstnávání našich občanů není třeba (jak tomu bylo dříve) pracovní vízum ani
registrace. V případě potřeby je obchodně ekonomický úsek ZÚ ČR ve Vilniusu připraven poskytnout podrobnější
vysvětlení nebo dodatečné upřesnění. Čeští občané zpravidla v Litvě zaměstnání nehledají vzhledem k nižší úrovni mezd.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče má standardní režim zemí EU. Český občan získá bezplatnou zdravotní péči za stejných podmínek jako
občan místní. Je nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp. formulář E 106 o zaplaceném zdravotním
pojištění. Bezplatná zdravotní péče je ve státních zdravotnických střediscích a nemocnicích. Jejich seznam lze najít na
stránkách Státního fondu pacientů www.vlk.lt.

U léků je finanční spoluúčast, některé se platí v plné výši. Lékárny volně prodávají řadu léků, které jsou v ČR jen na
předpis. Ve Vilniusu jsou i soukromé kliniky se špičkovým vybavením a vysokou úrovní služeb. Zde je však spoluúčast
pacienta na uhrazení nákladů vyšší, často stoprocentní. U zubního ošetření je třeba takřka vždy počítat s úhradou, která
nebude kompenzována. Ve velkých městech je mnoho soukromých zubních klinik na dobré úrovni.
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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

Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu
Čekijos Respublikos ambasada
Birutės gatve 16
LT - 08117 Vilnius

Vedoucí ZÚ: Mgr. Bohumil Mazánek, velvyslanec
Spojení: sekretariát - tel.: (+370) 52661054, fax: (+370) 52661066
Internetové stránky: www.mzv.cz/vilnius
e-mail: vilnius@embassy.mzv.cz

Politický, konzulární a obchodně-ekonomický úsek - Ing. Petr Vávra, 1. tajemník, zástupce vedoucího ZÚ
tel.: (+370) 52661043 (2)
e-mail: commerce_vilnius@mzv.cz

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

Odbor států severní a východní Evropy MZV ČR
Ředitel PhDr. Radek Pech
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
Tel: +420 224 182 512
E-mail: psu_osve@mzv.cz

Odbor zahraničně ekonomických politik I MPO ČR
Ředitel Mgr. Martin Pospíšil
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 852 020
E-mail: posta@mpo.cz

Zahraniční kancelář CzechTrade Riga
ředitel ZK MPO - Ing. Jiří Rejl
Elizabetes 13, 1010 Riga, Latvia
Tel: +37167508371
Fax: +37167508370
E-mail: riga@czechtrade.cz
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CzechTourism Varšava
Ředitelka Mgr. Ivana Bílková
Al. Róż 16, 00-556 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 629 2916
Fax: +48 22 627 9555
E-mail: info-pl@czechtourism.com

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

• Hasiči: 01
• Policie: 02
• První pomoc: 03
• Uvedená čísla jsou též integrována do společné nouzové linky: 112
• Informace o telefonních číslech: 118

7.4 Internetové informační zdroje

Tiskové agentury:

• BNS - Baltic News Service – www.bns.lt (LT, EN, RU)
• ELTA - Litevská zpravodajská agentura - www.elta.lt (LT, EN, RU)

Denní zpravodajství:

• Verslo žinios (hospodářské noviny) – www.vz.lt (LT)
• Lietuvos rytas (denník z nejvyšším nákladem) – www.lrytas.lt (LT)
• 15 min.lt - online zpravodajství - www.15min.lt (LT, EN, RU)
• DELFI - online zpravodajství - http://ru.delfi.lt (LT, RU, PL)
• ALFA - online zpravodajství - www.alfa.lt (LT)
• BALSAS - online zpravodajství - www.balsas.lt (LT)
• Ekonomika - online zpravodajství - www.ekonomika.lt (LT)

Odborné časopisy:

• Made in Lithuania - www.madeinlithuania.lt (EN)
• Verslas ir Politika (podnikání a politika) - www.verslaspolitika.lt (LT, EN)
• Business and Exhibitions - www.businessandexhibitions.com (LT, EN)

Příručky o podnikání a sektorové publikace:

• Danske Bank - www.danskebank.com (EN)
• PricewaterhouseCoopers - www.pwc.com (EN)
• VAE – publikace k projektu JE Visaginas - www.vae.lt (EN)
• Terminal (LNG) - www.oil.lt (EN)

Další zdroje:

• Lithuanian Free Market Institute - www.lrinka.lt (LT, EN)
• Enterprise Lithuania (vládní proexportní agentura) - www.enterpriselithuania.com (LT, EN, RU)
• Invest Lithuania (vládní agentura na podporu investic) - www.investlithuania.com (LT, EN)
• Investiční fórum - www.investorsforum.lt (LT, EN)
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