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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Kosovská republika je podle ústavy z roku 2008 parlamentní republikou. Kosovo je unitárním státem. Hlavou státu je
prezident, volený v tajných volbách poslanci parlamentu. Ke zvolení je třeba třípětinové většiny poslaneckých hlasů.
Volební období prezidenta je pětileté. Nositelem výkonné moci je vláda, jejíž předseda a zároveň člen vlády je na základě
návrhu prezidenta republiky schválován parlamentem. Jednokomorové Kosovské shromáždění (parlament) má 120
poslanců volených na čtyřleté volební období. Volební systém je poměrný, volí se v jednom obvodě. Podle současné
legislativy se v parlamentních volbách 100 křesel rozděluje poměrně na základě volebních výsledků, 20 křesel je
rezervováno etnickým menšinám (10 Srbům, 4 Romům, Aškaliům a Balkánským Egypťanům, 3 Bosňákům, 2 Turkům a 1
Goranům). Hlavním reprezentantem srbské menšiny je Srpska Lista. V Kosovu dominují dva politické směry – jeden vzešlý
z pacifistického boje bývalého prezidenta Ibrahima Rugovy za nezávislost, dominantního v letech 1989 –1997, a druhý
mající své kořeny v ozbrojeném boji Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Tyto proudy však dnes spolu stojí libovolně
v koalici nebo opozici. Většina kosovsko-albánských stran má středové, ale zároveň nacionalistické směrování. Hlavní
stranou rugovovského směřování je Demokratická liga Kosova (LDK). Hlavními stranami post-uçkistického směřování jsou
Demokratická strana Kosova (PDK) a Aliance pro budoucnost Kosova (AAK). Ze strany PDK se před volbami v létě 2014
oddělila část odpůrců vedená Fatmirem Limajem a založila novou stranu (obdobného zaměření jako PDK) pod názvem
Nisma. V prosinci 2010 se v Kosovu uskutečnily předčasné parlamentní volby, první po vyhlášení nezávislosti státu.
Důvodem pro jejich konání bylo rozhodnutí Ústavního soudu o nezákonnosti zastávání funkce hlavy státu a současně
předsedy strany LDK dosavadním prezidentem Fatmirem Sejdiu, jeho následná rezignace na prezidentský post, odchod
LDK z vlády a vyslovení nedůvěry vládě. Kvůli podvodům a machinacím musely být volby na některých místech
opakovány. Výsledky voleb víceméně potvrdily rozložení sil mezi dosavadními třemi hlavními politickými stranami, novou
parlamentní silou se stalo radikálně nacionalistické hnutí Vetëvendosje, těžící z nespokojenosti často mladých voličů s
neutěšenou ekonomickou i politickou situací a zkorumpovaností etablovaných stran. V dubnu 2011 zvolil parlament na
základě kompromisní dohody prezidentkou Atifete Jahjagu, která do té doby zastávala funkci zástupkyně policejního
prezidenta. Na základě splnění většiny podmínek Ahtisaariho plánu Mezinárodní řídicí skupina (ISG) dne 10. září 2012
oficiálně ukončila činnost Mezinárodního civilního úřadu (ICO) a mandát mezinárodního civilního představitele (ICR)
Pietera Feitha a Kosovo se tak posunulo ze stadia „dozorované“ nezávislosti do stadia „plné“ nezávislosti. Prakticky
nedořešená zůstala situace na severu Kosova, kterou již ovšem ICO nebyl s to ovlivnit. V listopadu 2012 se do Kosova
vrátil bývalý premiér a předseda AAK Ramush Haradinaj, zproštěný ICTY obžaloby z válečných zločinů. Tím došlo k
aktivizaci AAK, která měla zájem vstoupit do vlády a získat premiérský post pro R. Haradinaje. Dne 3. listopadu 2013
proběhly municipální (místní) volby, jichž se poprvé zúčastnily i municipality na severu Kosova (ovšem s velmi nízkou
účastí a kvůli problémům zde byly předčasně ukončeny). V některých municipalitách musely být volby zopakovány
v prosinci 2013 a v lednu 2014. V červnu 2014 byl do léta 2016 prodloužen mandát mise EULEX, přičemž došlo k dohodě
o postupném předávání odpovědnosti v oblasti vlády práva do rukou kosovských relevantních institucí. V červnu 2014
proběhly v Kosovu parlamentní volby, které mezinárodní společenství označilo za doposud nejdemokratičtější volby
v zemi. Poprvé se do nich zapojili rovněž kosovští Srbové žijící na severu Kosova. Výsledky parlamentních voleb z 8. června
2014 a rozložení mandátů v Kosovském shromáždění uskupení volební výsledek počet mandátů: PDK 30, 38% 37, LDK
24,69% 30, Vetëvendosje! 13,59% 16, AAK 9,54% 11, Srpska lista (srbská) 5,22% 9, Nisma 5,15% 6, KDTP (turecká) 1,02% 2,
Vakat koalicija (bosňácká, goranská) 0,89% 2. Dalších sedm politických uskupení, reprezentující etnické menšiny, získalo
po 1 mandátu. Přelom roku 2014 a 2015 byl v Kosovu ve znamení završení šestiměsíčního vyjednávání o podobě nové
kosovské vlády. Po volbách tak došlo k několikaměsíční patové situaci, kdy se jednotlivé strany nemohly dohodnout
na podobě vládní koalice. Novou vládu sestavily strany PDK a LDK s podporou politického uskupení Srpska lista a
menšinových stran. Na základě koaliční dohody se premiérem stal Isa Mustafa (LDK). Na počátku roku 2015 představil
premiér Mustafa priority nové kosovské vlády. Za hlavní priority byly označeny ekonomika v nejširším smyslu (ekonomický
růst, snížení nezaměstnanosti a úrovně chudoby, podpora malých a středních podniků, zahraniční investice) a vízová
liberalizace. Další klíčovou prioritou se pak stalo posílení vlády práva a boj proti korupci a organizovanému zločinu ve
spolupráci s EULEX. Sestavení vládní koalice PDK a LDK vyvolalo značný odpor opozičních stran AAK, Nisma a
Vetëvendosje. Prakticky od konce ledna 2015 tak opozice pod různými záminkami začala svolávat občasné protivládní
demonstrace. K zásadnímu nárůstu odporu pak došlo na konci srpna 2015, kdy opozice - v reakci na dohodu vlády se
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srbskými představiteli ve věci vzniku Asociace srbských municipalit v Kosovu a v reakci na dohodu o demarkaci s Černou
Horou – vyhlásila bojkot parlamentu. Tento bojkot posléze během podzimních a zimních měsíců přerostl na sérii
incidentů v parlamentu a řadů střetů s policií v ulicích Prištiny. Opoziční obstrukce v parlamentu pak vyvrcholily, když
poslanci opozice v nespočetné řadě případů iniciovali v jednacím sále granáty se slzným plynem. Zastánci opozice pak
demonstrovali v ulicích a dožadovali se vyvolání předčasných voleb. Od 8. dubna 2016 zastává úřad prezidenta Kosova
Hashim Thaçi. Rozsah prezidentských pravomocí odpovídá standardnímu rozsahu kompetencí hlavy státu v parlamentním
republikánském systému. V říjnu 2016 byl jmenován do funkce třetí místopředseda vlády Ramiz Klemendi (LDK). Do konce
roku 2016 se očekává jmenování na uvolněnou pozici ministra pro evropskou integraci.

Ekonomická charakteristika země - Kosovo je jednou z chudších zemí v Evropě. V roce 2014 činila výše HDP na hlavu 3
084 EUR a v roce 2015 HDP na hlavu dosáhlo 3 206 EUR. Míra nezaměstnanosti je ze všech evropských zemí nejvyšší,
dlouhodobě se pohybuje v hodnotách kolem 35-40 %, z čehož cca 60 % připadá na nekvalifikovanou pracovní sílu.
Mezinárodní měnový fond v roce 2014 odhadl míru nezaměstnanosti na 35,3 %, ovšem s odkazem na značný podíl
neformálního sektoru na ekonomické činnosti. Spolehlivé statistické údaje týkající se trhu práce nejsou však v Kosovu k
dispozici, kosovské Ministerstvo práce a sociálních věcí odhadovalo v posledních letech míru nezaměstnanosti v rozmezí
37 – 41 %, Kosovský statistický úřad udává nezaměstnanost v roce 2015 na úrovni 32,9 %, UNDP kolem 45 %. Skutečná
nezaměstnanost je ovšem nižší vzhledem ke značnému podílu neformálního sektoru na ekonomické aktivitě. Podle
různých odhadů dosahuje podíl neformální ekonomiky 25 – 35 %. Významným příspěvkem k národnímu důchodu Kosova
jsou remitence členů diaspory, pracujících v zahraničí. Podle studie UNDP celkem 25 % všech domácností (zejména na
venkově) bylo závislé na remitencích. V posledních letech představovaly kolem 12 % HDP země. V roce 2013 dosáhly
celkové výše 620,8 mil. EUR a v roce 2014 se zvýšily na 693,7 mil. EUR a v roce 2015 vzrostly na 752,5 mil. EUR. Kosovo je
také výrazně závislé na zahraniční rozvojové pomoci, která činí cca 7 - 8 % HDP. Budoucí vývoj hospodářství Kosova bude
záležet především na tom, zda se podaří urychlit využití poměrně značného nerostného bohatství a provést nezbytné
strukturální změny, včetně zlepšení podmínek pro investory a snížení korupce

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

Název státu:

• Kosovská republika
• albánsky: Republika e Kosovës
• srbsky: Република Косово
• Republika Kosovo

Hlava státu:
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Prezident: Od 8. dubna 2016 zastává úřad prezidenta Kosova Hashim Thaçi. Rozsah prezidentských pravomocí odpovídá
standardnímu rozsahu kompetencí hlavy státu v parlamentním republikánském systému.

Složení vlády:

Premiér: Isa Mustafa

Vicepremiéři:

• Hajredin Kuçi
• Ramiz Kelmendi
• Branimir Stojanović

Ministři:

• Enver Hoxhaj - ministr zahraničních věcí
• Kujtim Shala – ministr kultury
• Mahir Yağcilar – ministr pro veřejnou správu
• odstupil, jmenování v jednání – ministr pro místní správu
• Arsim Bajrami – ministr školství, vědy a technologie
• Dalibor Jevtić – ministr pro záležitosti srbské komunity
• Dhurata Hoxha – ministr spravedlnosti
• Avdullah Hoti – ministr financí
• Blerand Stavileci – ministr pro ekonomický rozvoj
• Haki Demolli – ministr pro KSF
• Valon Murati – ministr pro diasporu
• Ferid Agani – ministr životního prostředí a územního plánování
• Arban Abrashi – ministr práce a sociálních věcí
• Edita Tahiri – ministryně bez portfolia
• Rasim Demiri – ministr bez portfolia
• Memli Krasniqi – ministr zemědělství
• Skender Hyseni – ministr vnitra
• Imet Rrahmani – ministr zdravotnictví
• Hykmete Bajrami – ministryně obchodu a průmyslu
• Lutfi Zharku – ministr infrastruktury

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

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

Podle údajů Kosovské statistické agentury žilo v Kosovu v roce 2015 celkem 1 772 000 osob. Census v roce 2012 ovšem
neproběhl na severu, kde žije cca 40 – 60 tisíc osob především srbské národnosti, poněkud problematické bylo i řešení
otázky (ne)započítání kosovské zahraniční diaspory, která čítá přibližně šest set tisíc osob. Celkově bylo podle většiny
odborníků sčítání provedeno nepříliš kvalitně. Všechna statistická data je tudíž nutné brát s rezervou.

Hustota obyvatelstva (dle sčítání lidu 2012): 175 obyv./km
2
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Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva: cca 48 %. Zaměstnanost v % k počtu obyvatel (15 – 64 let) v roce 2013 činila
28,4 %, v roce 2014 byla 26,9 % a v roce 2015 poklesla na 25,2 %.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

• Celkový přírůstek obyvatelstva (odhad): 0,56 %
• Věkové složení obyvatelstva (dle sčítání lidu 2011): do 15 let: 28,0 %, 15 – 65 let: 65,3 %, nad 65 let: 6,7 %
• Průměrný věk (odhad): 26,3 let (nejnižší v Evropě)
• Střední délka života při narození (odhad): 69 let (muži 67, ženy 71)

Národnostní složení:

• Albánci 89,9 %, Srbové (včetně Černohorců) 6,3 %, Muslimové (Bosňáci a Gorané) 1,8 %, RAE (Romové, Aškalijové a
balkánští Egypťané) 1,7 %, Turci 0,2 %, ostatní 0,1 %

Náboženské složení:

• 89 % muslimové (většinou sunnité, menšina bektášíjové), 6 % pravoslavní křesťané, 3 % katoličtí křesťané

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.

V průběhu roku 2016 byly překonány dopady politické krize z let 2014/2015, včetně následků exodu kosovských občanů
do západní Evropy a ve 2. pololetí 2016 došlo k dalšímu oživení ekonomiky Kosova. Ekonomika dlouhodobě pozvolna
roste, a to dokonce rychleji než se předpokládalo. Současný 4 % růst (září 2016) je o několik desetin nad očekáváním.
Podobný hospodářský růst se očekává i ve střednědobém horizontu. Lepšímu výkonu ekonomiky brání nižší produktivita
práce a malá konkurenceschopnost. Přes nesporné pozitivní trendy však kosovská ekonomika stále závisí částečně na
externích zdrojích, ať se jedná o remitence členů diaspory pracující v zahraničí (cca 12 % HDP) nebo přijímanou zahraniční
rozvojovou pomoc (cca 7 % HDP). Stabilitu přináší využívání EURA jako národní měny, což je klíčovým důvodem pro
nízkou inflaci.

Podle údajů Kosovské statistické agentury (KSA) zveřejněných počátkem listopadu 2016 dosáhl HDP 2015 v běžných
cenách 5 807 mil. EUR. Reálný růst v roce 2015 ve srovnání s 2014 byl 4,1%. HDP na obyvatele za rok 2015 vzrostl na 3
277 EUR. Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostl HDP ve srovnání se stejným obdobím 2015 o 3,3 %. Větší růst HDP byl zaznamenán v
sektorech: dopravy o 10,9 %, ubytování a stravování 7,8 %, financí a pojišťovnictví 5,1 %, zásobování elektrickou energií,
zásobování vodou a nakládání s odpady 4,8 %, velkoobchodu a maloobchodu 4,6 % a stavebnictví o 4,0 %. K reálnému
poklesu HDP došlo v sektorech s nemovitostmi -4,9 %, v těžebním průmyslu -2,1 %, veřejné správě -1,1 % a
zpracovatelském průmyslu -1,0 %.

Základní makroekonomické ukazatele

HDP (mil. EUR) Počet obyv. HDP/obyvatele Nezaměstnanost
%

Inflace %
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2011 4 814,5 1 798 645 2 672 n/a 7,3

2012 5 058,8 1 815 606 2 799 30,9 2,5

2013 5 326,6 1 826 300 2 935 30,0 1,8

2014 5 567,5 1 805 000 3 084 35,3 0,4

2015 5 807,0 1 772 000 3 277 32,9 1,6

2016 5 939,1
1

- 3 331
1

2 Q 2016 – 26,2 %

(15-24 let – 51 %)

-

Všechny hospodářské indikátory potvrzují pozitivní vývoj ekonomiky, což se pozitivně odráží i ve vyrovnaném státním
rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 počítal s celkovými příjmy ve výši 1 602 mil. EUR a výdaji v celkové výši 1 684 mil. EUR.
Plánovaný deficit ve výši 82 mil. EUR tvoří 2 % schodku státního rozpočtu. Rizikem pro vyrovnaný rozpočet 2016 se stávají
penze pro válečné veterány a s tím spojené dodatečné náklady. Podle odhadů KSA poklesnou pravděpodobně v
návaznosti na implementaci SAA (redukce celních poplatků na některé druhy zboží importované ze zemí EU) příjmy
státního rozpočtu v položce celní správa.

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 počítá s výdaji a příjmy ve výši cca 2 mld. EUR. Výdaje se mají zvýšit o 5 %,
deficit státního rozpočtu bude dodržen v zákonem stanovených 2 % HDP. Problematická zůstává otázka financování penzí
pro válečné veterány. MMF nesouhlasí s navýšením státního rozpočtu na tuto položku. Vláda musí najít prostředky jinde,
prudce by to zvýšilo deficit rozpočtu, který by se tím dostal mimo zákonných rámec. Problémem se jeví také penzijní
reforma, respektive založení penzijního fondu, a to hlavně v souvislosti s regionem severního Kosova, kde bude zapotřebí
nalézt dodatečné zdroje v řádu mil. EUR. Rozpočet na rok 2017 byl v parlamentu schválen 22. prosince 2016.

Veřejný dluh by měl v příštích letech mírně růst a svého vrcholu 28 % HDP by měl dosáhnout v roce 2020, tj. v době, kdy
bude probíhat realizace většiny hlavních projektů dárcovských zemí.

Počátkem roku 2016 byla výrazná pozornost ekonomické sféry Kosova věnována podpisu Stabilizační a asociační
dohody (SAA). SAA potvrzuje evropskou perspektivu a naplňování dohody bude mj. velkým přínosem pro kosovské
podniky a hospodářství. Implementace SAA však bude možná jen za úzké spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem, a to zejména pro urychlení právních a institucionálních reforem.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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Ekonomika Kosova dlouhodobě pozvolna roste, a to dokonce rychleji než se předpokládalo. Současný 4 % růst (září 2016)
je o několik desetin nad očekáváním. Všechny hospodářské indikátory toto pozitivní číslo potvrzují, což se pozitivně
odráží i ve vyrovnaném státním rozpočtu. Podobný hospodářský růst se očekává i ve střednědobém horizontu. Lepšímu
výkonu ekonomiky brání nižší produktivita práce a malá konkurenceschopnost.

Rozpočet na rok 2015 byl nadhodnocen na straně příjmů, což bylo kritizováno jako nerealistické ze strany mezinárodních
ekonomických institucí. V polovině roku 2015 vláda revidovala rozpočtové výdaje, provedla škrty ve mzdových nákladech
a také v dalších osobních náhradách. Rozpočtový schodek roku 2015 ve výši 2 % zůstal nezměněn.

Rozpočet na rok 2016 počítá s celkovými příjmy ve výši 1 602 mil. EUR a výdaji v celkové výši 1 684 mil. EUR. Plánovaný
deficit ve výši 82 mil. EUR tvoří 2 % schodku státního rozpočtu k HDP. Vláda prezentuje rozpočet jako vyrovnaný, plně v
rámci vládních priorit, zaměřený na fiskální stabilitu a ekonomický rozvoj. Údaje naplňování rozpočtu za prvních 7 měsíců
roku 2016 (leden – červenec) ukazují prozatím na dodržování stanovených kritérií a převahu příjmů (1 000,3 mil. EUR) nad
výdaji (867 mil. EUR). Rizikem pro vyrovnaný rozpočet se stávají politickou reprezentací prosazované penze pro válečné
veterány a s tím spojené dodatečné výdaje. V návaznosti na implementaci SAA klesly podle odhadů KAS příjmy státního
rozpočtu v roce 2016 o 11 mil. EUR, a to zejména v důsledku redukce celních poplatků na některé druhy zboží
importované ze zemí EU.

Návrh zákona o rozpočtu na rok 2017 počítá s výdaji a příjmy ve výši cca 2 mld. EUR. Výdaje se mají zvýšit o 5 %, deficit
státního rozpočtu bude dodržen v zákonem stanovených 2 % HDP. Problematická zůstává otázka financování penzí pro
válečné veterány. MMF nesouhlasí s navýšením státního rozpočtu na tuto položku. Vláda musí najít prostředky jinde,
prudce by to zvýšilo deficit rozpočtu, který by se tím dostal mimo zákonných rámec. Problémem se jeví také penzijní
reforma, respektive založení penzijního fondu, a to hlavně v souvislosti s regionem severního Kosova, kde bude zapotřebí
nalézt dodatečné zdroje v řádu mil. EUR.

Veřejný dluh by měl v příštích letech mírně růst a svého vrcholu 28 % HDP by měl dosáhnout v roce 2020, tj. v době, kdy
bude probíhat realizace většiny hlavních projektů dárcovských zemí.

Státní rozpočet (mil. EUR)

Příjmy Výdaje Saldo

2011 1 383,4 1 445,0 -51,4

2012 1 383,4 1 445,0 -61,6

2013 1 355,7 1 490,2 -134,5

2014 1 349,5 1 512,1 -162,6

2015 1 706,1 1 612,3 +93,8

2016 1 602,0¹ 1 684,1¹ -82,1¹
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bilance
běžného účtu

-515,7 -658,4 -380,2 -339,4 -437,0 - 513,0

Bilance
kapitálového
účtu

-275,8 -377,5 -141,0 -132,2 -145,0 - 239,4

Přímé
zahraniční
investice

368,5 384,4 229,1 280,2 151,2 308,8

Zdroj: Central Bank of RKS

HDP (mil. EUR) Počet obyv. HDP/obyvatele Nezaměstnanost
%

Inflace %

2010 4 402,0 n/a 2 480 n/a 3,5

2011 4 814,5 1 798 645 2 672 n/a 7,3

2012 5 058,8 1 815 606 2 799 30,9 2,5

2013 5 326,6 n/a 2 935 30,0 1,8

2014 5 484,9 1 780 000
1

3 084 35,3 0,4

2015 5 680,0
1

1 780 000
1 3 188

1

32,9 -0,2
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2016 5 939,1
1

- 3 331
1

- -

Zadluženost (mil. EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

External debt 1 371,5 1 428,4 1 517,3 1 608,2 1 737,1 1 931,8

Public external
debt

325,9 320,0 401,4 383,9 392,8 441,8

Private external
debt

1 045,6 1 108,4 1 115,9 1 224,3 1 344,3 1 490,0

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky hrají ve finančním sektoru Kosova dominantní roli (drží 67,52 % aktiv), následují penzijní fondy (26,63 %),
mikro-finanční instituce (2,71 %) a pojišťovny (3,14 %). Bankovní sektor v Kosovu nebyl významněji poškozen světovou
finanční krizí. Banky působící v Kosovu si uchovaly stabilitu i dostatečnou likviditu a v roce 2016 vzrostla kvalita
bankovních aktiv. Bankovní aktiva činila koncem září 2016 celkem 3 512.7 mld. EUR, což představuje meziroční nárůst o 6
%. Počátkem roku 2015 získaly kosovské banky svůj IBAN, což výrazně zjednodušilo finanční transakce se zahraničím.

Sazby bankovních úvěrů v Kosovu v posledním období výrazně poklesly, v září 2016 dosahovaly v průměru 7,5 %, což
představuje pokles o celých 22 % v meziročním srovnání. Úrokové sazby vkladů zaznamenaly rovněž pokles a v září 2016
činily průměrně 1 %.

V Kosovu působí 10 komerčních bank, přičemž cca 70 % všech aktiv spravují tři největší z nich ProCredit, Raiffeisen a
Novla Ljubljanska Banka - tento poměr ovšem postupně klesá. Celkově drží přes 90 % kapitálu zahraniční bankovní
instituce. V posledních letech se rychle rozvíjí bankovní infrastruktura.

Přehled bank působících v Kosovu: ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, NLB Prishtina (Nova Ljubljanska banka), TEB Sh. A.
(Türk Ekonomi Bankası), Banka Ekonomike, Banka Kombetare Tregtare, Banka për Biznes, Komercijalna Banka ad Beograd
(pobočka Mitrovica), Is-bank a Ziraat Bank.

V Kosovu působí následující pojišťovny Dardania, Illyria, Kosova e Re, Siguria, Insig, Sigal, Sigma, Croatia Sigurimi, Sigkos
a Elsig, Eurosig, Prisig, Scardian, Grawe Kosova.
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1.7 Daňový systém

Daňový systém Kosova je relativně jednoduchý. Ačkoli potřebná legislativa je v platnosti, praktická úspěšnost při výběru
daní je nízká, i když se postupně zvyšuje. Přibližně dvě třetiny fiskálních příjmů získává stát z celních poplatků. Fiskální
zatížení (daně a sociální odvody) je relativně nízké. Základními složkami kosovského daňového systému jsou daň z
přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň (z úroků, nájemného,
autorských honorářů), cla, spotřební daň, municipální daně (daň z nemovitostí a poplatky za obchodní licence) a těžební
daň.

V březnu 2015 schválila vláda balíček zákonů na reformu daňového systému. Záměrem reformy bylo zajištění
spravedlivějšího rozdělení daňové zátěže, jakož i zlepšení podmínek pro podnikatele. Snížila se hranice registrace pro
plátce DPH, snížila se DPH na základní produkty na 8 % a zároveň se zvýšila základní sazba DPH na 18 % (dříve 16 %).
Snížená sazba na vybrané základní produkty ve výši 8 % byla zavedena s cílem zmenšit finanční zátěž nízkopříjmovým
skupinám obyvatelstva. Kosovo přejalo do svého zákona o dani z přidané hodnoty většinu principů směrnice EU o DPH.

Zároveň došlo ke změnám v daních právnických a fyzických osob. Uvedené změny začaly platit od září 2015. Od daně je
osvobozeno zboží a produkty určené pro export. Podnikatelské subjekty, jejichž roční obrat přesahuje 50 000 EUR, mají
povinnost se zaregistrovat jako plátci daně. Značné množství malých podniků žádnou daň neodvádí. Sazba daně z příjmu
právnických osob se odvíjí od výše ročního obratu, aktualizace sazby proběhla rovněž v září 2015. Přiznání k dani se
podává a daň se platí měsíčně do 20. dne následujícího měsíce..

Daň z nemovitosti činí 0,05 – 1 % ročně z tržní hodnoty nemovitosti v závislosti na druhu nemovitosti. Daň se odvádí
pololetně.

Proti rozhodnutím daňové (a celní) správy se lze odvolat k tzv. Independent Review Board, který ovšem disponuje jen
malou personální kapacitou a je zahlcen množstvím nevyřešených případů, takže v současnosti je třeba v případě
odvolání se k němu počítat s trváním řízení v řádu mnoha měsíců, spíš však několik let.
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2. Zahraniční obchod a investice
Zahraniční obchod je stále výrazně deficitní, vnější nerovnováhu zesiluje také chronicky vysoká negativní bilance
zahraničního obchodu, přičemž schodek mírně roste. Údaje zahraničního obchodu za rok 2015 vykazují opětovný nárůst
deficitu obchodní bilance ve srovnání s rokem 2014, a to o 4,3 % v celkové výši 2.309,3 mil. EUR. Celkový vývoz v roce
2015 dosáhl 325,3 mil. EUR, zatímco dovoz 2,634,6 milionů. Export v roce 2015 pokrýval dovoz pouze z 12,3 %. Vývoz v
roce 2015 meziročně vzrostl o 0,2 % na 325,3 mil. EUR (v roce 2014 o 10 %), zatímco dovoz vzrostl meziročně o 7,5 % na 2
634,87 mil. EUR.

Obdobný trend pokračoval i v roce 2016.

V průběhu roku 2014 došlo v reakci na povolební politickou krizi k výraznému snížení objemu veřejných, soukromých a
zahraničních investic. Opatření vlády z roku 2015 k přilákání zahraničních investic se odrazila v téměř 100 % nárůstu
zahraničních investic v roce 2015. Celková výše zahraničních investic za rok 2015 dosáhla 308,8 mil. EUR. Jedním z
pozitivních aspektů posledních 3 let je rovněž zvyšování příjmu z remitencí od občanů Kosova žijících v zahraničí - 620,8
mil. EUR v roce 2013, 693,7 mil. EUR v roce 2014 a 752,4 mil. EUR v roce 2015.

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

Kumulativní obchodní deficit Kosova se ustálil na meziročních 2,5-4,3 %. Poslední data zahraničního obchodu ze září 2016
ukazují na zvýšení obchodního deficitu o 2,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Měsíční schodek dosáhl výše
211,0 mil. EUR ve srovnání se schodkem 206,4 mil. EUR v roce 2015. Export ze září 2016 pokrýval pouze z 9,3 % dovoz.

V říjnu 2016 dosáhl import do Kosova částky 241,3 mil. EUR, zatímco vývoz z Kosova pouze 27,1 mil. EUR. Vývoz pokrýval
pouze z 11,2 % dovoz do Kosova. V dovozu převládal import potravin, nápojů a tabákových výrobků, následoval dovoz
ropných produktů a železa. Ve vývozu dominovaly minerální produkty, výrobky ze železa, plastů a gumy, následovaly
potraviny, nápoje a tabákové výrobky. Obdobná skladba a výše obchodního deficitu se prolíná celým rokem 2016.

Klíčové exportní položky tvořily z 32,3 % kovy a výrobky z nich, 13,7 % plasty, kaučuk a výrobky z nich, 11,6 % minerální
produkty, 11,1 % potraviny, nápoje a tabák, 8,9 % rostlinné produkty, 3,0 % stroje, mechanická a elektrická zařízení a z 2,9
% textilní výrobky. K nejvýznamnějším dovozním položkám patřily z 13,1 % potravin, nápojů a tabáku, 12,5 % minerální,
ropné produkty, 10,9 % stroje, mechanická a elektrická zařízení, 9,9 % obecné kovy a výrobky z nich, 8,4 % výrobky
chemického průmyslu, 7,3 % dopravní prostředky a ze 6,5 % plasty, kaučuk a výrobky.
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Obchodní bilance (mil. EUR)

Export Import Bilance Pokrytí export/import
v %

2011 319,165 2 492,348 -2 173,183 12,8

2012 276,100 2 507,609 -2 231,509 11,0

2013 293,842 2 449,064 -2 155,211 12,0

2014 324,543 2 538,337 -2 213,794 12,8

2015 325,294 2 634,693 -2 309,561 12,3

Zdroj: KSA

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriálně – v roce 2015 největší podíl na dovozu zboží do Kosova představoval import zboží ze zemí EU (28) a zemí
CEFTA. Hlavními vývozními destinacemi pro kosovský export byly rovněž země CEFTA a EU.

Teritoriálně činil vývoz do zemí EU-28 v říjnu 2016 celých 7,1 mil. EUR, tj. 26,6 % z celkového vývozu (pokles o 10,3 %).
Hlavními partnery pro vývoz zboží v rámci EU-28 byly v říjnu 2016 Německo (5,9 %), Rakousko (4,6 %), Nizozemí (4,5 %) a
Bulharsko (3,5 %). Dovoz do Kosova ze zemí EU-28 dosáhl 105,4 mil. EUR, tj. 43,7 % na celkovém dovozu (nárůst o 2,2 %).
Hlavní dovozy byly realizovány z Německa (12,0 %), Itálie (7,2 %), Řecka (4,2 %) a Polska (3,0 %).

V říjnu 2016 činil vývoz do států CEFTA 15,2 mil. EUR, tj. 56,3 % z celkového vývozu (nárůst o 26,1 %). Hlavními partnery
pro export zboží byly Srbsko (22,0 %), Makedonie (13,4 %), Albánie (12,9 %), a Černá Hora (5,4 %). Dovozy ze zemí, CEFTA
činily 67,8 mil. EUR, tj. 28,1 % z celkového dovozu (pokles o 1,1 %). Mezi zeměmi s nejvyšším objemem dovozu byly
Srbsko (14,2 %), Makedonie (6,0 %), Albánie (4,3 %) a Bosna a Hercegovina (3,0 %).

Vývoz do ostatních zemí činil v říjnu 2016 celkem 4,6 mil. EUR, tj. 17,1 % z celkového vývozu. Hlavními partnery pro export
byly Švýcarsko (5,7 %) a Čína (3,9 %). Zatímco dovoz Kosova z jiných zemí činil 68,0 mil. EUR, tj. 28,2 % z celkového
dovozu. Nejvyšší podíl na dovozu dosáhla Čína (9,5 %) a Turecko (9,2 %).

Export z Kosova dle regionů (mil. EUR)

Celkem EFTA EU (28) CEFTA Ost. Evropa Asie

2012 276,1 15,2 109,8 100,3 11,4 26,2
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2013 293,9 7,2 118,4 104,5 7,5 30,2

2014 324,6 10,1 98,1 127,1 10,4 70,1

2015 325,3 11,7 106,1 123,8 9,2 49,3

2016 (I-III) 71,9 3,3 17,9 24,1 2,4 5,5

Zdroj: KSA

Export z Kosova dle zemí EU (mil. EUR)

Vybrané země EU

AT

2011 5,7

2012 4,4

2013 6,3

2014 6,4

2015 12,3

Zdroj: KSA

Import do Kosova dle regionů (mil. EUR)

Celkem EFTA EU (28) CEFTA Ost. Evropa Asie

2012 2 507,6 26,5 1 050,2 772,7 209,3 186,3

2013 2 449,1 22,1 1 083,2 676,3 212,9 204,4

2014 2 538,3 32,5 1 080,0 720,4 248,5 225,7

2015 2 634,7 26,0 1 112,9 769,4 259,7 258,4

2016 (I-III) 561,8 5,2 239,7 145,9 60,9 59,7
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Zdroj: KSA

Import do Kosova dle zemí EU (mil. EUR)

Vybrané země EU

AT FR DE EL IT CZ PL HU SK SI

2011 38,7 34,8 293,4 103,2 159,4 19,3 33,0 35,0 5,7 71,6

2012 34,1 24,1 304,2 109,2 213,5 19,1 31,0 27,7 6,1 68,4

2013 36,9 26,8 252,6 145,5 228,5 16,6 36,6 28,2 7,5 61,3

2014 36,7 29,2 273,0 137,5 203,1 17,9 55,8 24,9 7,8 66,7

2015 43,7 22,6 291,0 110,3 226,5 18,8 79,2 24,4 6,7 58,6

Zdroj: KSA

2.3 Komoditní struktura

V komoditní struktuře vývozu v roce 2015 představovaly největší položku tržní výrobky, výrobky z kovů (6). K dalším
výraznějším exportním položkám patřil vývoz surových materiálů, nerostných surovin (3), potravin, a živých zvířat (0).

Komoditní struktura – Export z Kosova (tis. EUR)

SITC 2011 2012 2013 2014 2015

0 Potraviny a živá
zvířata

17.552 19.843 20.723 25.472 24.341

1 Nápoje, tabák 8.097 10.264 13.387 12.498 15.981

2 Surové mater.,
nepoživatelné,
s výj. paliv

81.108 77.711 73.836 77.617 56.117

3 Minerální 16.229 13.359 22.562 17.094 21.010
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paliva, maziva a
příb. materiály

4 Živočišné a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

45 59 45 19 41

5 Chemikálie a
příbuzné
výrobky, j.n.

4.174 5.803 8.139 10.249 12.681

6 Tržní výrobky
tříděné hlavně
podle materiálu

168.766 123.441 129.437 153.876 153.781

7 Stroje a
dopravní
prostředky

16.162 16.628 11.629 13.637 13.607

8 Průmyslové
spotřební zboží

6.902 8.912 13.941 14.027 22.367

9 Komodity a
předměty
obchodu, j.n.

131 81 143 54 5.368

Celkem 319.165 276.100 293.842 324.543 325.294

Zdroj: KSA

V dovozu dominoval v roce 2015 import tržních výrobky (6), potravin a živých zvířat (0), strojů a dopravních prostředků (7)
a minerálních paliv - ropných produktů (3).

Komoditní struktura – Import do Kosova (tis. EUR)

SITC 2011 2012 2013 2014 2015

0 Potraviny a živá
zvířata

413.054 420.982 429.618 460.039

1 Nápoje, tabák 114.472 116.808 119.203 123.344
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2 Surové materiály,
nepoživatelné, s
výjimkou paliv

86.309 83.751 63.688 65.265

3 Minerální paliva,
maziva a příbuzné
materiály

452.498 457.935 412.309 400.123

4 Živočišné a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

19.292 23.468 22.737 21.870

5 Chemikálie a
příbuzné výrobky,
j.n.

256.657 264.181 277.471 284.059

6 Tržní výrobky
tříděné hlavně
podle materiálu

488.804 520.567 520.610 510.318

7 Stroje a dopravní
prostředky

422.316 411.112 385.376 417.933

8 Průmyslové
spotřební zboží

226.544 207.024 216.185 252.490

9 Komodity a
předměty
obchodu, j.n.

12.401 1.779 1.866 2.894

Celkem 2.492.348 2.507.609 2.449.064 2.538.337

Zdroj: KSA

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V návaznosti na zákon o hospodářských oblastech z roku 2012 vláda Republiky Kosovo ustanovila Národní radu pro
ekonomické zóny, vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rada, na základě zákona o ekonomických zónách,
připravila národní plán pro rozvoj konceptu hospodářských oblastí, který byl v říjnu rok 2013 schválen vládou Republiky
Kosovo. Cílem vytvoření ekonomických zón je podpora domácího průmyslu, zejména vytvoření vhodného prostředí pro
místní a mezinárodní podniky, přilákání nových investic, soustředění firem na vhodném místě k podnikání, rozšíření
stávajícího průmysl a rozvoj určitých lokalit.
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Názor na ekonomické zóny se po prvních zkušenostech pomalu mění a začíná převládat názor, že Kosovo je příliš malá
země na zvýhodněné ekonomické zóny, které ve svém důsledku stahují podnikatele z blízkého okolí. Po úpravách
převažuje kombinace technologických parků bez daňového a celního zvýhodňování s několika málo ekonomickými
zónami. Kosovská Agentura pro podporu investic a podnikání (Kosova Investment and Enterprise Support Agency -
KIESA) uvádí existenci následujících ekonomických zón a průmyslových parků.

V roce 2016 fungovaly - Technologický park Shtime, Business park Mitrovice, Ekonomická zóna Technopolis, Ekonomická
zóna a průmyslový park Mitrovice a Business park Drenas.

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

V rámci odvětvové struktury nejvíce investic mířilo v roce 2015 do sektoru nemovitostí (187,6 mil. EUR), dále finančního
zprostředkování (64.3 mil. EUR), stavebnictví (46,3 mil. EUR), zpracovatelského průmyslu (23,1 mil EUR) a velkoobchodu a
oprav vozidel (13,0 mil. EUR).

Přímé zahraniční investice dle zemí

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
2007-2015

Germany 91,5 66,6 49,5 21,7 29,4 -24,6 401,4

UK 38,9 80,1 14,3 10,7 -39,5 11,9 275,4

Switzerland 35,1 30,9 43,8 41,7 38,2 46,3 300,5

Turkey 4,9 34,7 65,6 88,6 20,0 13,0 270,5

Slovenia 34,0 16,2 9,3 7,0 -9,4 23,1 231,5

Austria 21,1 19,6 0,4 10,7 30,3 0,9 185,2

Albania 20,3 11,2 4,7 19,3 20,4 -6,2 118,3

USA 12,6 14,3 10,8 12,7 14,7 64,3 154,8

Netherlands 17,2 4,7 -25,6 -0,1 -7,8 -0,1 78,5

France 3,8 0,2 6,3 3,8 3,2 189,6 225,1

Zdroj: Central Bank of RKS
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2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Ministerstvo obchodu a průmyslu Kosova podporuje příliv přímých zahraničních investic a rozvoj soukromého sektoru v
Kosovu prostřednictvím Agentury pro podporu investic (Kosovo Investment and Enterprise Support Agency - KIESA).

Od roku 1999 budovaný právní systém Kosova je v souladu s právním prostředím zemí EU. Zahraniční investoři požívají
ochranu proti vyvlastnění a znárodnění. Repatriace zisků a převod investovaného kapitálu je zdarma. Kosovo má
jednoduchý a přímočarý daňový systém a dodržuje mezinárodní účetní standardy.

Přes tyto pozitivní aspekty je třeba upozornit na vyšší míru korupce, „monopolizaci“ některých oblastí podnikání, resp.
rozdělení sektorů mezi několik širších rodin. Rovněž hodnocení investičních rizik ze strany OECD (7/7) charakterizuje
podnikatelské prostředí v Kosovu.

Probíhající větší investiční projekty zahrnují mj. moderní propojení dálniční sítě do Albánie (v provozu od roku 2013), do
Srbska (v návrhu) a do Makedonie (výstavba byla oficiálně zahájena v roce 2014, prakticky se rozběhla až v roce 2016). V
rámci konektivity západního Balkánu a napojení na evropskou železniční síť se v roce 2016 začala realizovat první fáze
investičního projekt na rekonstrukci a výstavbu páteřní železniční sítě.

K dalším významnějším projektům patří investice do energetického sektoru, mj. rekonstrukce uhelných elektráren Kosovo
A a B, včetně přípravy výstavby nové elektrárny Kosovo C/New. Realizováno je rovněž propojení elektrické sítě (400 kV) s
Albánií, které umožní využívat rozdílné zdroje elektrické energie v Kosovu (uhlí) a v Albánii (vodní). Novým trendem je
rovněž zaměření na energetickou efektivitu budov v zájmu snižování jejich energetické náročnosti.
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3. Vztahy země s EU
Zahraničněpolitická orientace Kosova je určována jeho choulostivou mezinárodněpolitickou situací, která je různými státy
světa a různými mezinárodními organizacemi interpretována odlišně. Vzhledem k tomu, že Kosovo prozatím
neuznává řada členů OSN, je klíčovou úlohou kosovské zahraniční politiky získat další uznání ve světě. Čtyři z pěti
členských zemí EU, které rovněž neuznávají Kosovo jsou zároveň i členy NATO (Řecko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko +
Kypr), a tak hlavní snaha Kosova ve vztahu k EU je mj. zajistit si uznání ze strany těchto zemí. Kosovo usiluje rovněž o
vízovou liberalizaci a o členství v mezinárodních organizacích. Klíčovým zahraničním partnerem a do jisté míry
protektorem Kosova jsou Spojené státy americké. Se zvolením nového amerického prezidenta Donalda Trumpa může
dojít k jistému posunu v této pozici USA. Ve vývoji mezinárodní pozice Kosova hraje klíčovou roli tzv. Kvinta, což jsou
země Kontaktní skupiny s výjimkou Ruska, čili USA, Velká Británie, Francie, Německo a Itálie. Vzhledem k nejednotnosti
EU, NATO a OSN v otázce statusu Kosova hrají tyto státy roli větší než kdekoliv jinde.

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

European Union Office in Kosovo / European Union Special Representative in Kosovo
Kosovo Street 1 (P.O. Box 331), Priština
Tel.: +381 38 51 31 200
Fax: +381 38 51 31 305
E-mail : delegation-kosovo@eeas.europa.eu,
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo

Úřední doba: Pondělí - Čtvrtek: 8:30 – 13:00 a 14:00 – 17:30, Pátek: 8:30 – 14:00

EU Office hraje klíčovou roli v realizaci evropské agendy v Kosovu s cílem podpořit přibližování země k Evropské unii. Jako
nedílná součást Evropské služby pro vnější činnost a zastoupení Evropské komise v Prištině, úřad zajišťuje trvalý politický
a technický dialog s institucemi v Bruselu. Zvláštní zástupce EU poskytuje poradenství a podporu vládě Kosova v
politickém procesu; poskytuje celkovou koordinaci pro přítomností EU v Kosovu; a přispívá k rozvoji a upevňování
dodržování lidských práv a základních svobod v Kosovu. V říjnu 2015 byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda s
EU, která rovněž přispěje k dalšími sbližování Kosova s EU. SAA s Kosovskou Republikou byla vyjednávána od října 2013
do května 2014, podepsána byla 27.10.2015 ve Štrasburku, ratifikována Parlamentem Kosova byla 2.11.2015 a v platnost
vstoupila 1.4.2016.

Mise Evropské unie na podporu práva v Kosovu (EULEX) je největší civilní mise EU. Hlavním cílem mise je
pomáhat kosovským orgánům v oblasti právního státu, konkrétně v policejní práci a v soudnictví. Současný mandát mise
končí v červnu 2018.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchod se zeměmi EU tvoří tradičně podstatnou část celkového obratu zahraničního obchodu Kosova a jejich podíl se
v jednotlivých letech pohybuje ve výši 30-45 % na dovozu a 35-45 % na vývozu Kosova. Tradičně největšími obchodními
partnery jsou Německo, Itálie, Nizozemsko, Řecko, Francie a Belgie.
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Export Kosova v září 2016 do zemí EU činil 5,8 mil. EUR, tj. 27,1 % celkového vývozu, což představovalo pokles o 21,9 % ve
srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hlavními partnery pro vývoz zboží do EU byly Německo (7,2%), Nizozemsko
(4,7%), Bulharsku (3,6%) a Itálie (2,5%). Import do Kosova ze zemí EU dosáhl v září 2016 celkem 101,6 mil. EUR, tj. 43,7 %
celkového dovozu; což představovalo nárůst o 5,8 %. Hlavními partnery byly Německo (12,3 %), Itálie (6,9 %), Řecko (5,6
%) a Polsko (2,5 %).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Finanční pomoc EU Kosovu podporuje jeho ambiciózní reformní program. Mnoho projektů napříč širokou škálou odvětví,
regionů a měst v Kosovu jsou v současné době financovány a řízeny EU Office v Prištině. Pomoc EU se zaměřuje na plnění
politických kritérií EU, včetně posílení právního státu a podpory reformy veřejné správy, etnických komunit, kultury, médií,
mládeže a sportu. Finanční prostředky EU na projekty v Kosovu jsou poskytovány ve formě grantů a smluv v rámci
programu IPA/II. Pro roky 2014 - 2020 je v tomto programu alokováno celkem 645,5 mil. EUR. Výběr subjektů k realizaci
projektů se děje pomocí výběrových řízení ve veřejných tendrech. (http://eeas.europa.eu)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rada guvernérů EBRD schválila členství Kosova v EBRD v listopadu 2012 (po
dlouhých jednáních se podařilo získat podporu dostatečného množství členských zemí). Oficiálně se Kosovo stalo
členskou zemí EBRD 17. prosince 2012. Členstvím získalo Kosovo důležitý zdroj financování rozvoje ekonomiky, přičemž
EBRD se chce soustředit především na podporu privatizace a rozvoje soukromého sektoru, konkurenceschopnosti, rozvoje
dopravní infrastruktury, energetického a těžebního sektoru.

EBRD poskytla Kosovu v roce 2015 úvěr ve výši 39,9 mil. EUR k financování modernizace železniční infrastruktury. Cílem je
prohloubit regionální integraci země a posílit hospodářský rozvoj Kosova. Tento úvěr EBRD bude jednou z větších investic
do sektoru dopravy v Kosovu. Projekt počítá s modernizací stávající železniční sítě mezi Kosovem a Evropskou železniční
sítí přes koridory v Makedonii na jihu země a obnovení železničního spojení na hranici se Srbskem na severu (Route 10,
trasa Hani i Elezit – Leshak). K dalším projektům financovaným EBRD je možné zařadit investice do městské dopravy v
Prištině, do obnovy některých silničních úseků, dokončení části dálnice z Besia do Merdare a do stavby dálnice z Lipjane
do Gjilanu.

Mezinárodní měnový fond (IMF) a Světová banka (WB) - Kosovo je členem Mezinárodního měnového fondu a Skupiny
Světové banky od 29. června 2009. Členství Kosova ve WB významně přispívá k hospodářskému rozvoji země. Podpora
WB je soustředěna na střednědobé projekty zaměřené na snížení chudoby prostřednictvím financování klíčových
strukturálních a sektorových reforem, dále na projekty boje proti korupci a budování infrastruktury.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Ve vzájemné obchodní bilanci Česká republika dlouhodobě vykazuje přebytek. V roce 2015 český export do Kosova
převýšil import z Kosova téměř 20krát. V měsících leden – listopad 2016 došlo k mírnému poklesu dynamiky vzájemné
obchodní výměny, v uvedeném období dosáhl export výše 10 055 tis. EUR a import 656 tis. EUR.

V obchodních vztazích je možné v poslední době pozorovat trend preferovat německé dodavatele v případě požadavků
na špičkovou kvalitu a polské dodavatele v případě, že je upřednostňována cena s nižšími nároky na kvalitu. Od českých
producentů by kosovští obchodníci očekávali větší flexibilitu v cenové politice při dodržení tradiční kvality dodávek.
Dalším aspektem při rozhodování o větších komerčních zakázkách je rovněž schopnost dodavatelů zajistit financování
zakázky vhodnou půjčkou, příp. financováním projektu z vlastních zdrojů.

Pozn. k obchodní bilanci: Do Kosova je dovážen poměrně velký počet osobních automobilů Škoda (120-150 ročně)
prostřednictvím firmy Porsche Macedonia a její dceřiné společností Porsche Kosovo. Tento export je statisticky vykazován do
Makedonie, i když je realizován v Kosovu.

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

Obchodní výměna ČR - Kosovo (v tis. EUR)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

EUR Index EUR Index EUR Index EUR

2011 9 948 72,9 1 012 419,9 10 960 78,9 8 936

2012 11 018 110,8 532 52,6 11 550 105,4 10 468

2013 9 898 89,8 937 176,1 10 835 93,8 8 961

2014 10 926 110,4 1 057 112,8 11 983 110,6 9 869

2015 12 234 111,9 629 59,5 12 863 107,3 11 605
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2016 (I-XI) 10 055 - 656 - 10 711 - 9 399

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 byly hlavními exportními komoditami především hovězí dobytek (HS 0102 – 1 317 tis. EUR), farmaceutické
zboží – reagence krevních skupin, veterinární látky (HS 3002 a 3006 – 413 tis. EUR), chemické přípravky povrchově aktivní
(HS 3401 – 650 tis. EUR), chemické přípravky pro textilní průmysl (HS 3809 - 713 tis. EUR), plasty a výrobky z nich, stavební
výrobky z plastů (HS 3925 a 3926 – 702 tis. EUR), výrobky stavebního truhlářství (HS 4418 – 939 tis. EUR), papír kraft
pytlový (HS 4804 – 639 tis. EUR), výrobky ze železa a oceli (HS 7308 a 7326 – 1 105 tis. EUR), přístroje, nástroje
mechanické (HS 8414, 8415, 8421, 8424, 8471, 8474 a 8479 – 1 706 tis. EUR), přístroje elektrické, ohřívače, akumulátory
olověné, rozvaděče do 1000 V (HS 8507, 8516 a 8537 - 1 274 tis. EUR).

V období leden – listopad 2016 byly hlavními exportními komoditami do Kosova především hovězí dobytek (HS 0102 –
562 tis. EUR), sýry a tvarohy (HS 0406 – 124 tis. EUR), cukrovinky (HS 1704 – 136 tis. EUR), pivo a alkohol (HS 2203, 2208 –
174 tis. EUR), farmaceutické zboží – reagence krevních skupin, veterinární látky (HS 3002 a 3006 – 79 tis. EUR), přípravky
kosmetické (HS 3304 a 3306 – 81 tis. EUR), mýdlo a přípravky povrchově aktivní (HS 3401 a 3402 – 218 tis. EUR), chemické
přípravky pro textilní průmysl (HS 3809 - 236 tis. EUR), plasty a výrobky z nich – pryskyřice a stavební výrobky z plastů (HS
3909, 3917, 3922, 3925 a 3926 – 661 tis. EUR), výrobky z kaučuku (HS 4010, 4011 – 219 tis. EUR), výrobky stavebního
truhlářství (HS 4418 – 1 249 tis. EUR), papír a kartony (HS 4804, 4811 – 840 tis. EUR), oděvy a doplňky (HS 6201-6217 –
celkem 116 tis. EUR), obuv (HS 6403 – 170 tis. EUR), výrobky ze železa (HS 7308, 7322 a 7326 – 220 tis. EUR), přístroje,
nástroje mechanické, ventilátory, stroje k plnění lahví, zpracovatelské jednotky, stroje na mísení a hnětení, stroje
mechanické s individuální funkcí (HS 8419, 8422, 8471, 8474 a 8479 – celkem 668 tis. EUR), akumulátory olověné, ohřívače
vody průtokové a zásobníkové, rozvaděče do 1000 V (HS 8507, 8516, 8517, 8531, 8536 a 8537 – celkem 852 tis. EUR),
zbraně, střelivo (HS 9304 – 424 tis. EUR), dětské pleny, hygienické vložky (HS 9619 – 492 tis. EUR).

V dovozu roku 2015 dominoval dovoz vína z hroznů v nádobách větších než 2 litry (HS 2204 - 104 tis. EUR), sušeného
ovoce (HS 0813 - 100 tis. EUR), rostlin pro farmacii a parfumerii (HS 1211 - 132 tis. EUR), čokolády a přípravků s kakaem
(HS 1806 - 123 tis. EUR), oděvů - kalhot pánských a dámských (HS 6203 a 6204 – 52 tis. EUR) a odstředivek a praček (HS
8421 a 8450 – 46 tis. EUR).

V období leden – listopad 2016 byly hlavními importními komoditami do ČR především sušené ovoce (HS 0813 - 152
tis. EUR), koření (HS 0909 – 25 tis. EUR), rostliny pro farmacii a parfumerii (HS 1211 - 222 tis. EUR), čokolády a přípravky s
kakaem (HS 1806 - 135 tis. EUR), vína z hroznů v nádobách větších než 2 litry (HS 2204 - 16 tis. EUR), oděvy - pánské a
dámské (HS 6203 a 6204 – 15 tis. EUR), pračky (HS 8450 – 24 tis. EUR).

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb mezi ČR a Kosovem je velmi nízká.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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Podle informací kosovských institucí dosáhly investice českých subjektů v Kosovu v letech 2007 – únor 2016 celkové výše
4,2 mil. EUR. (Pozn.: ČNB neeviduje za uvedené období žádné české investice v Kosovu a ani kosovské investice v ČR.)

K větším českým investicím v Kosovu můžeme počítat výstavbu čistíren odpadních vod v obci Harilaci (2011-2013) a nově
zahájenou stavbu čistírny u jezera Badovac (2015-2017), které obě jsou financované z prostředků České rozvojové
agentury. Z dalších akcí investiční povahy financovaných v rámci české rozvojové spolupráce je možné zmínit asistenci při
odstraňování ekologických zátěží (2010), rekonstrukci rozvodné sítě v obcích Berivojce (2008-2009), Bince (2009-2010) a
Kololeč (2011), dodání transformátoru pro obec Mogila (2010), stavba a vybavení pekárny v obci Podujevo (2010)
a instalace kanalizace v obci Marmulle (2011). Z prostředků MPO ČR v rámci programu Aid for Trade byly financovány
studie proveditelnosti pro kombinát Trepča na obnovení těžby v dole Hajvalia (2014) a studie na zajištění interoperability
IT systémů ekonomických ministerstev Kosova (2016).

K větším dosavadním českým byznys projektům v Kosovu můžeme také počítat opravu zakladače pro hnědouhelný důl
Sibovic firmami PRODECO a Elektroprim, která byla financovaná z evropských fondů. Obdobnou investicí byly stavby
čistíren odpadních vod pro Justiční palác v Prištině (2013-2014) a pro vězení v municipalitě Gjilan (2015-2016), které byly
realizovány na komerčním základě a financované rovněž z evropských zdrojů.

Na podzim 2010 se v Kosovu uskutečnila prezentace dodavatelů environmentálních technologií využitelných v
odpadovém hospodářství, odstraňování ekologických zátěží a čištění odpadních vod v Kosovu realizovaná jako projekt
ekonomické diplomacie odborem ODEV MZV ČR, Hospodářskou komorou Kosovo a ZÚ Priština. Akce se zúčastnilo 6
firem. V červnu 2011 následovalo česko-kosovské business fórum u příležitosti návštěvy místopředsedy vlády a ministra
zahraničních věcí. V květnu 2012 se české firmy prezentovaly na veletrhu EXPOKOS v Prištině. V listopadu 2012 se konalo
první česko-kosovské podnikatelské fórum v ČR. V květnu 2013 se se české firmy představily na veletrhu EXPOKOS na
společné expozici pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a CzechTrade.

V listopadu 2014 se z iniciativy ZÚ Priština konal na MZV ČR seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu v
důlním sektoru a při těžbě minerálů. ZÚ Priština ve spolupráci s Nezávislou komisí pro doly a minerály (ICMM) v Prištině a
vedením komplexu Trepča připravil strukturovanou prezentaci obchodních příležitostí v sektoru těžby nerostných surovin
a návazných aktivit. Semináře se zúčastnilo 22 zástupců českých firem zaměřených na důlní techniku, geologický a
geofyzikální průzkum. Za kosovskou stranu informace podali generální ředitel komplexu Trepča, úřadující předseda
správní rady ICMM a ředitel geologické sekce ICMM.

Obdobný seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu se zaměřením na sektor energetiky, dopravy a
vodního hospodářství v Kosovu se konal v listopadu 2015 na MZV ČR. Seminář pořádal Odbor ekonomické diplomacie
MZV ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině a zúčastnilo se ho celkem 39 představitelů českých podnikatelských
subjektů. Hlavním cílem semináře bylo motivovat české firmy, aby využily obchodních příležitostí, které současné Kosovo
s dynamicky se rozvíjející ekonomikou představuje. Lektoři z Kosova seznámili české podnikatele s prioritami kosovské
vlády v ekonomické oblasti a informovali o konkrétních připravovaných projektech, o nových normách v oblasti veřejných
zakázek, předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české firmy. Jako hlavní host
vystoupila bývalá místopředsedkyně kosovské vlády a ministryně průmyslu a obchodu, nyní starostka municipality
Gjakova. V části věnované podnikatelským zkušenostem poskytli své informace zástupci českých firem Ircon a
TopolWater, kosovských Project Plus a EkoInvest.

V květnu 2016 se v Prištině konal 15. ročník mezinárodního veletrhu Expokos. V rámci projektu ekonomické diplomacie
PROPED se veletrhu zúčastnilo šest českých firem ze sektoru energetiky, vodního managementu a údržby silnic. České
zastoupení bylo nejpočetnější ze všech zahraničních účastníků veletrhu a Velvyslanectví ČR v Prištině se stalo jedním z
hlavních partnerů tohoto ročníku. Důležitým momentem byla přítomnost vedoucích manažerů ŠKODY PRAHA, a.s., kteří v
průběhu veletrhu zjišťovali možnosti zapojení firmy do rekonstrukce stávajících elektráren Kosovo A a Kosovo B a do
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projektu výstavby nové elektrárny Kosovo C/New. Veletrhu Expokos 2016 se zúčastnilo 50 kosovských firem a kromě
Česka dalších 12 zahraničních subjektů. Za Česko byli přítomni zástupci firem ŠKODA PRAHA a.s., REKO PRAHA a.s., Ircon
s.r.o., TopolWater s.r.o., PROVOD s.r.o. a Siltek s.r.o. Součástí veletrhu byl také tzv. “Green Festival” zaměřený na
ekologické technologie.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna
• Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny

Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);
• Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. - 26. 3. 1992, schválený výměnou dopisů ze

dne 7. a11. 5. 1992;
• Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a

ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);
• Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních

otázkách (Bělehrad, 9. září 1998).
• V létě 2011 byl dojednán text Dohody mezi Českou republikou a Kosovskou republikou o zamezení dvojího zdanění

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu; smlouva byla podepsána v polovině listopadu 2013. Ratifikační
proces na kosovské straně byl ukončen a čeká se na poslední kroky české strany.

Pozn.: Posílení vzájemné spolupráce v ekonomické oblasti a hlavně zlepšení postavení českých firem v Kosovu by prospělo
dokončení ratifikace této dohody na české straně.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Kosovo patří do konce roku 2017 mezi tzv. projektové priority české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Projekty, jež
ZÚ Priština realizuje v Kosovu, se v zásadě dělí do čtyř skupin:

• malé lokální projekty české zahraniční rozvojové spolupráce (MLP) – projekty realizované přímo pod dozorem
ZÚ Priština a implementované lokálními partnery. Zodpovědným partnerem je Odbor rozvojové spolupráce (ORS)
MZV.

• Projekty bilaterální ZRS – projekty, které ZÚ Priština pomáhá identifikovat a monitoruje, ale na něž se výběrová
řízení vypisují v České republice prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Odpovědným subjektem je tedy
primárně ČRA, sekundárně ORS.

• Projekty multilaterální ZRS – projekty z těchto peněz většinou realizují mezinárodní organizace, konkrétně v
případě Kosova to byly Světová banka, OBSE, UNDP a ICO. ZÚ Priština se podílí na identifikaci a monitoringu těchto
projektů.

• Projekty TRANS – transformační spolupráce MZV pod odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP); tyto
jsou realizovány českými nevládními organizacemi.

V nedávné době byly realizovány v Kosovu např. tyto větší rozvojové projekty:

Podpora integrace zrakově postižených do společnosti (2011-2012), celkem 5.300.000,- Kč: vybavení 9 center Kosovské
asociace nevidomých IT technologiemi, zvýšená kapacity školitelů v centrech a vyškolení zrakově postižených osob ve
využívání IT, studijní cesta do ČR, vypracování strategie začleňování zrakově postižených na trh práce na základě výzkumu
trhu práce.

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji (2012-2013), celkem 1.400.000,- Kč: rozvoj Školy a vzdělávacího centra pro
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zrakově postižené v Peji prostřednictvím školení pedagogů ve výuce hudby a vybavení školy potřebným zařízením,
studijní cesta pedagogů a personálu školy do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově postižené, semináře o významu a
principech inkluzívního vzdělávání v Kosovu.

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu (2011-2013), celkem 13.000.000,- Kč: inkluze dětí ze znevýhodněných skupin (především
romských, aškétských a egyptských) do vzdělávacího systému v Kosovu, provoz vzdělávacího centra v lokalitách Fushe
Kosova a Istog, zapojení mediátorů mezi komunitami, školami a místní správou, lobbying za implementaci Strategie pro
integraci romských, aškalských a egyptských komunit v Kosovu 2007-2017 na místní úrovni.

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi (2011-2013), celkem 9.432.551,- Kč: výstavba čistírny, vyškolení personálu
na obsluhu čistírny a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující environmentální význam čištění odpadních vod.

Malé lokální projekty

Kurz fotografování a designového fotografování pro mladé Kosovany s Downovým syndromem, 10.911 EUR: základní
výcvik ve fotografování a zpracování fotografií s cílem lepšího uplatnění na pracovním trhu v Kosovu.

Studijní cesta nevidomých múzicky nadaných dění a jejich profesorů do Deylovy konzervatoře v Praze, 9.849 EUR:
rozšíření znalosti nevidomých kosovských studentů i profesorů o možnostech odborného (hudebního) vzdělávání
nevidomých a slabozrakých, projekt rovněž položil základy širší spolupráce Deylova ústavu, Asociace nevidomých a
slabozrakých v Kosovu a školy pro nevidomé v Peji.

Evropská letní hudební akademie 2012 a 2013, 500 000,- Kč: podpora vzdělávání studentů středních a vysokých
hudebních škol z Kosova i dalších zemí regionu prostřednictvím mistrovských kurzů, vedených pedagogy ze zemí EU.

Ženy jako pilíř moderní společnosti, 27.955 EUR: podpora vzdělávání žen v severním Kosovu s cílem jejich lepšího
uplatnění na trhu práce a prosazování jejich práv ve společnosti.

V rámci transformační spolupráce probíhal projekt na zatraktivnění kosovských municipalit pro zahraniční investory.

Malé lokální projekty 2015/2016:

Zdravotní centra pro ženy, 309 977,-Kč. Projekt se zaměřuje na navyšování povědomí matek (zejména ze sociálně slabého
prostředí) o mateřství a souvisejících tématech prostřednictvím existujících center a na trénink zdravotnického personálu,
který bude matky školit.

Hřiště Šťastné dětství (severní Mitrovica), 422 990,-Kč. Projekt se zaměřuje na vytvoření bezbariérového/inkluzivního
hřiště pro děti a na doprovodné aktivity (workshop pro děti, prezentační akce). Dále na udržitelnost projektu (municipalita
odsouhlasila převzetí odpovědnosti za udržování hřiště).

Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního vzdělávání v centrech v Prištině a Peji, 266 975 Kč. Projekt se
zaměřuje na předávání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA center – organizovaného
českou expertkou na speciální vzdělávání.

Aid for Trade
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V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR "Aid for Trade" se realizoval projekt "Vypracování studie
proveditelnosti výstavby průmyslové zóny Llabjan“ v municipalitě Gjilan ve východním Kosovu.

V říjnu 2014 dokončila společnost Báňské projekty Ostrava (BAPRO) studii proveditelnosti v rámci programu Aid for Trade
pro kombinát Trepča zaměřenou na obnovení těžebních kapacit a restartování těžby na dvou dolech.

Projekty probíhající v roce 2016 a připravované pro rok 2017

Projekt v gesci ČRA Badovac – koncem června 2016 byla dokončena výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) u jezera
Badovac, včetně montáže technologie českou firmou Ircon a TopolWater. Ze strany ČRA byla provedena kontrola objektu
a ČOV je připravena k zahájení zkušebního provozu. Zahájení zkušebního provozu je závislé na dokončení kanalizace a
jejího napojení na ČOV. Výstavbu kanalizace nezajistila v dohodnutém termínu (konec září 2016) kosovská strana, po
jednáních s gestorem (municipalitou Prištiny) bylo koncem října 2016 rozhodnuto o dostavbě kanalizace do konce dubna
2017.

V prvním čtvrtletí 2016 se na ZÚ Priština obrátily dvě kosovské instituce se zájmem o podporu při výstavbě čistíren
odpadních vod s podporou české zahraniční rozvojové pomoci v roce 2017. Ministerstvo pro místní správu Kosova
podalo návrh projektu na ČOV na severu Kosova v regionu municipality Zubin Potok. Návrh podporuje v návaznosti na
program ekonomického rozvoje regionu ministr pro místní správu Ljubomir Marić a starosta obce Zubin Potok. Druhý
návrh na revitalizaci ČOV podala „University Clinical Center of Kosovo“ pro prištinskou Univerzitní nemocnici. Oba
projekty byly schváleny ČRA k realizaci v roce 2017.

ZÚ Priština připravil pro rok 2016 realizaci dvou ekonomicky zaměřených projektů. Jeden v programu MPO ČR Aid for
Trade s kosovským Ministerstvem pro veřejnou správu, který je zaměřený na analýzu sdílení dat mezi ekonomickými
ministerstvy Kosova. Analýza a studie proveditelnosti od české firmy Data-B byla předána uživateli koncem listopadu
2016. Druhý projekt v rámci programu ekonomické diplomacie MZV ČR PROPED byl realizován prezentací českých firem
na veletrhu EXPOKOS 2016 v Prištině ve dnech 25.-27.5.2016 (blíže viz kap. 4.4.).

V programu MPO ČR Aid for Trade pro rok 2017 se připravuje k realizaci projekt s Kosovskou obchodní komorou, který je
zaměřen na zpracování podnikatelských plánů pro malé a střední podniky v Kosovu.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

V souvislosti s programy ekonomického rozvoje Kosova se otevírají nové příležitosti pro české firmy. Důležitou roli hrají
jednak projekty ZRS a jejich úspěšná obchodní návaznost, dále podnikatelské incomingové mise v Praze a silná a úspěšná
prezentace českých firem na veletrhu Expokos v květnu 2016. Perspektivními oblastmi jsou zejména vodní management a
infrastruktura, dále zejména výroba a servis těžebních strojů, výroba a distribuce elektrické energie, obnovitelné zdroje
elektrické energie, výroba a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod, výroba a zpracování potravin, dopravní
infrastruktura a železniční doprava.

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

Úvod

V poslední dekádě se meziroční růst HDP pohyboval v rozmezí 3 – 4,5 %. V roce 2014 se na poklesu ekonomického růstu
projevila povolební politická krize a exodus Kosovanů do zemí EU z přelomu let 2014/2015. Hospodářský růst se koncem
roku 2015 a v 1. pololetí roku 2016 dostal ze zpomalení z roku 2014. Oživení je podporováno přílivem přímých
zahraničních investic, vstřícnějším poskytováním bankovních úvěrů, mírným navýšením vývozu, zvýšením daňových příjmů
a lepším výběrem celních poplatků.

Do zlepšení ekonomické a finanční situace Kosova se rovněž promítla ekonomicky zaměřená opatření kosovské vlády z
druhé poloviny roku 2015. V publikaci „Doing Business Report“ Světové banky si Kosovo polepšilo pro rok 2016 o 11 míst
a v uvedeném žebříčku bylo zařazeno na 66. místo. Odhad do budoucnosti i poslední ekonomické aktivity vlády indikují
návrat k pozitivnímu trendu vývoje HDP. V zemi žije 1,8 mil. obyvatel. Běžný účet je zatím vyrovnaný, v roce 2016 se však
zvýšilo riziko deficitního státního rozpočtu v návaznosti na financování penzí pro válečné veterány.

Evropská unie a Kosovo podepsaly koncem října 2015 Stabilizační a asociační dohodu. Kosovský parlament dohodu
ratifikoval počátkem listopadu 2015. Ratifikační proces v zemích EU byl dokončen v 1. čtvrtletí 2016 a dohoda vstoupila v
platnost 1. dubna 2016. Kosovská vláda v této souvislosti přijala pětiletý národní implementační program, který pokrývá
plán na splnění politických kritérií, ekonomické reformy a přijetí unijních standardů všemi státními institucemi. Exportní
riziko podle OECD je stále 7.

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹

Růst HDP (%) 4,4 2,8 3,4 1,2 3,3 3,6-3,8

HDP (mil. EUR)4 814,5 5 058,8 5 326,6 5 567,5 5 807,0 5 939,1
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HDP/obyv.
(EUR)

2 672 2 799 2935 3 084 3 277 3 331,0

Míra inflace
(%)

7,3 2,5 1,8 0,4 1,6 0,6

Nezaměstnanost
(%)

35 30,9 30,0 35,3 32,9 1. Q 26,2

Bilance
běž.účtu (mld.
EUR)

-0,9 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6

Populace (mil.) 1,798 1,815 1,8 1,8 1,772 1,8

Konkurenceschopnost- - - -

Exportní riziko
OECD

7 7 7 7

Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF, odhad Mezinárodního měnového fondu a KSA /
1

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Výroba a servis těžebních strojů na povrchovou těžbu lignitu a hlubinnou těžbu nerostů. Na území Kosova se nacházejí
významná ložiska lignitu a minerálů. Sektor hornictví a metalurgie byl za dob Jugoslávie jedním ze stěžejních sektorů v
oblasti dnešního Kosova a působilo zde několik českých firem. Po válečných událostech v roce 1999 došlo k přerušení
těžby a současná těžební činnost je na úrovni cca 20 % původních kapacit. Jednou z vládních priorit je obnovení těžby
minerálů. Problémem jsou nedořešené vlastnické vztahy kombinátu Trepča, kterému převážná většina hlubinných dolů
patří. V říjnu 2016 byl schválen zákon o kombinátu Trepča, který z kombinátu vytváří akciovou společnost z 80 % ve
vlastnictví státu a 20 % akcií budou vlastnit zaměstnanci.

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie - Energetický sektor je ve velice špatném stavu. Kosovo provozuje dvě
hnědouhelné elektrárny, které jsou již za hranicí životnosti. Provoz obou elektráren byl prodloužen – Kosovo A do 2017 a
Kosovo B do 2025, obě elektrárny však budou vyžadovat rekonstrukci. V zimních energetických špičkách jsou schopny
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pokrýt cca 50-70 % spotřeby, zbytek musí distribuční společnost nakupovat na trhu. Ve špičkách dochází k občasným
výpadkům dodávek elektrického proudu. Koncem roku 2014 bylo uzavřeno výběrové řízení na výstavbu nové elektrárny
Kosovo C/New, v prosinci 2015 bylo podepsáno Memorandum o porozumění s americkým investorem Contour Global. V
současné době probíhají vyjednávání a příprava smluv, připravují se výběrová řízení na jednotlivé zakázky a dolaďuje se
finanční zajištění projektu. Modernizace elektrárny Kosovo A bude řešena v roce 2017. Distribuční společnost KEDS
(turecký vlastník) postupně modernizuje rozvodnou síť. Výroba elektrické energie je rovněž jednou z priorit vlády pro
další období. Mezi priority se také dostávají obnovitelné zdroje elektrické energie.

Obnovitelné zdroje elektrické energie - V návaznosti na neuspokojivý stav energetického sektoru vláda Kosova
připravuje za pomoci mezinárodního společenství řadu opatření na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů –
vítr, fotovoltaika, biomasa a geotermální zdroje na lokální vytápění a chlazení. Zpracován byl Národní akční plán k
obnovitelným zdrojům, ve kterém si vláda Kosova stanovila poměrně ambiciózní cíle na zvýšení podílu vyrobené elektřiny
z obnovitelných zdrojů do roku 2020 až na 29 %. Součástí programu je rovněž důraz na zvyšování energetické
efektivnosti.

Energetická efektivnost – Zvyšování energetické efektivnosti veřejných budov zařadila vláda do svého programu na
snižování energetické spotřeby. Velká část veřejných budov byla postavena před více jak 20 lety a ani novější budovy (až
na malé výjimky) nejsou řešeny s ohledem na energetickou efektivnost. V první fázi vláda počítá s projekty zaměřenými na
státní a veřejné budovy škol, univerzit, nemocnic a úřadů.

Vodohospodářství, odpadní průmysl

Výroba a distribuce pitné vody - vodárny menší a střední kapacity, rozvody pitné vody, zařízení k filtrování vody na
mechanickém, chemickém, UV, biologickém a jiných principech. Nedostatek vhodných zdrojů vody a nedostatečná kvalita
pitné vody dodávané do veřejných vodovodů, včetně katastrofálního stavu samotných rozvodů vytváří potřebu aplikovat
moderní technologie na její úpravu a rozvod.

Čištění odpadních vod - čističky menší a střední kapacity, technologie na údržbu kanalizací. Rovněž nedostatek čističek
odpadních vod způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody, včetně vodních ploch vhodných k rekreaci.
Otázky životního prostředí jsou vnímány zástupci mezinárodních organizací i kosovskou veřejností jako kritické, ale
oficiální představitelé dosud upřednostňovali čistě ekonomické priority. Je však možné očekávat, že se postupně stanou
programovými prioritami místních zastupitelstev. Výhodu budou mít firmy, které budou v Kosovu již etablované. Několik
českých firem již realizovalo své environmentální projekty v oblastech západního Balkánu, včetně Kosova. Trh není v
tomto sektoru nasycen.

Doprava

Železniční doprava - Rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity
zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní železniční trasy tzv. Route 10
mezi hranicí se Srbskem a Makedonií (Leshak –Fushe Kosove – Hani i Elezit) v délce cca 150 km. Uvedený projekt je
zařazen mezi prioritní akce vlády a získal finanční podporu EBRD.
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Zemědělský a potravinářský průmysl

Výroba a zpracování potravin – – linky na výrobu chlazených a konzervovaných potravin (maso, uzeniny, paštiky, ovoce,
zelenina, dětská výživa). Kosovo má velice nízkou produkci vlastních potravinářských výrobků, většina produktů je
dovážena, a to převážně z okolních zemí Balkánu, EU nebo Turecka. Vláda Kosova i zahraniční donoři chystají v roce 2017
výrazně navýšit své subvence do zemědělství a potravinářství. Bude se jednat zejména o podporu zahradnictví, používání
kvalitní sadby/semen, stavby skleníků, zpracování zemědělské produkce a zavádění moderních potravinářských
technologií (zejména balící linky).

Oborové příležitosti Kosovo

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Vodo-hospodářství, odpadní prům. HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8421 - Odstředivky přístroje k filtrování čištění

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 9032 - Řídící jednotky

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Důlní, těžební a ropný průmysl HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku
vulkan

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8501 - Motory elektrické generátory

Železniční doprava HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap
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Energetický průmysl a

obnovitelné zdroje elektr. energie (fotovoltaika, biomasa
pro energii, lokální geotermální zdroje

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně, spínání
el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el. k ochraně spínání el obvodů 1000
V konekt. pro opt. vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 7309 - Nádrře cisterny nad ‹300 l

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou komp. pro
biomasu pro energii

HS 8419 - Výměníky komp. pro biomasu pro energii

HS 8541 - Fotovoltaické články

HS 8404 - Přístroje pro kotle generátory ústř. topení

Aktuální sektorové příležitosti pro Kosovo

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

5.2 Kalendář akcí

EXPOKOS Fair (16. ročník), 24.5. – 27.5. 2017, Největší veletrh v Kosovu a jeden z nejvýznamnějších v zemích západního
Balkánu, zaměřený v roce 2017 především na energetiku (konvenční a obnovitelné zdroje), stavebnictví, nové technologie
a nemovitosti. V minulých letech se tohoto veletrhu zúčastnilo několik českých firem, společně se zástupci CzechTrade,
Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail:
info@ceokos.com

Veletrh vzdělávání (11. ročník) / Education Fair Prishtina, 20.4. - 21.4. 2017, Prezentace poskytovatelů vzdělávacích
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služeb, komunikačních a informačních technologií, vydavatelských a mediálních služeb apod. Účast zástupců veřejných i
soukromých základních, středních a vysokých škol a ministerstev školství z regionu. Informace a přihlášky -
www.ceokos.com, E-mail: education@ceokos.com

Veletrh cestovního ruchu (14. ročník) / Tourism and Travel Fair, 20.4. - 21.4. 2017, Cestovní kanceláře a agentury,
hotelnictví a pohostinství, zařízení pro turistická střediska, sportovní a lyžařská infrastruktura, výrobci sportovních a
turistických potřeb, oblečení, obuvi aj. Informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: info@ceokos.com

AGROKOS Fair (18. ročník), 18.10. – 20.10. 2017, Veletrh zaměřený na zemědělství, agro-business a zahrádkářství,
výrobce zemědělských strojů a zařízení, technologií pro zpracování potravin, balení, chladírenských a mrazírenských
zařízení, zavlažovacích systémů, hnojiv, osiv, krmiv, pesticidů, potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Společně
s veletrhem Medikos zaměřeným na zdravotnictví, lázeňství, wellness a farmacii.

Congress & Event Organization, Tel: +381 38 220 003, Fax: +381 38 225 092 E-mail:
info@ceokos.com, web: www.ceokos.com Address: Rrustem Statovci St. No. 14, Prishtina, Kosova.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Vstup na kosovský trh není přes jeho malý rozsah jednoduchý. Většina velkoobchodního trhu je spravována několika
širšími rodinami, které mají vybudované své distribuční kanály. Přesto je reálné pro české firmy nalézt vhodné odběratele,
firmy mohou navázat na tradiční dobré jméno československých a českých výrobků, dobrou kvalitu a příznivou cenu.

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

Maloobchodní činnost se v Kosovu tradičně uskutečňuje v převážné většině prostřednictvím malých firem. Malé obchody
a prodejní stánky lze nalézt prakticky všude. V posledních několika málo letech ovšem Kosovo zaznamenává razantní
nástup supermarketů a nákupních center (především v Prištině a na její periferii, ale i v dalších větších městech). Jedná se
převážně o kosovské společnosti, event. firmy s podílem zahraničního kapitálu, jako např. turecký ETC nebo ALBI a
VivaFresh. Velké evropské či jiné zahraniční obchodní řetězce se zatím zdráhají na kosovský trh vstoupit. V této situaci
je množství malých prodejců nuceno ukončit svou činnost z důvodu nedostatečné konkurenceschopnosti.

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

Základním legislativním aktem, upravujícím podmínky dovozu, je Zákon o zahraničním obchodu. S výjimkou importu z
členských zemí CEFTA uplatňuje Kosovo na dovozy sazbu dle celního sazebníku. Od cla je osvobozen dovoz většiny
nerostných surovin, kapitálových statků, zemědělských surovin a zařízení, farmaceutických produktů a strojů a zařízení
určených k produkci výrobků v Kosovu. Kosovský celní tarif vychází z harmonizovaného systému Světové celní organizace
(WCO). Na hranici je nutno také uhradit daň z přidané hodnoty od září 2015 ve výši 8 % nebo 18 % (z hodnoty CIF + clo +
příp. spotřební daň) a případnou spotřební daň z dováženého zboží.

Podrobné informace ohledně pravidel pro dovoz zboží, přehled hraničních přechodů a celních úřadů aj. lze získat na
stránkách Kosovské celní správy. Ty obsahují mj. odkaz na integrovaný celní sazebník. Celní a daňový zákoník Kosovské
republiky. Aktuální údaje lze nalézt na webu celní správy: „https://dogana.rks-gov.net/tarik/“.

Souhrnné informace pro dovozce nabízí Kosovský portál pro zahraniční obchod - www.itg-rks.com.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
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Legislativním základem, upravujícím podmínky jednotlivých druhů podnikání, je legislativa o obchodních organizacích
byla v říjnu 2015 novelizována. Institucí zodpovědnou za registraci a evidenci podnikatelských subjektů je Kosovská
agentura pro registrace byznysu (ARBK), na jejíchž webových stránkách lze získat základní informace o požadavcích pro
zápis obchodních společností, včetně potřebných formulářů. Lze zde také nahlédnout on-line do obchodního rejstříku a
vyhledávat firmy podle různých parametrů. Poplatky za úkony, prováděné ARBK, jsou dané Vyhláškou Ministerstva
obchodu a průmyslu č. 18/2011.

Základními formami podnikání jsou:

• podnik jednotlivce, většina všech podnikatelských subjektů v Kosovu;
• veřejná obchodní společnost (general partnership);
• komanditní společnost (partnership);
• společnost s ručením omezením (limited liability company; albánsky Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.),

srbsky Društvo sa Neograničenim Odgovornosču (d.o.o.), minimální výše základního kapitálu není stanovena);
• akciová společnost (joint stock company, albánsky Shoqëri aksionare (Sh.a.), srbsky Deoničarsko društvo (d.d.) s

minimální výší základního kapitálu 10 000 EUR).
• zahraniční společnost
• právnícká osoba ve společném vlastnictví (družstvo)
• veřejnoprávní podnik v obecním zájmu
• zemědělské družstvo

Pro účely zápisu akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným je třeba předložit stanovy společnosti,
společenskou (zakladatelskou) smlouvu, kopie pasů cizozemských ředitelů a akcionářů společnosti a národních osobních
dokladů v případě občanů Kosova.

V případě založení pobočky či reprezentace zahraniční firmy je třeba předložit notářsky ověřenou kopii výpisu z
obchodního rejstříku mateřské firmy a rozhodnutí o založení společnosti v úředním překladu. Jako sídlo pobočky lze
uvést právní nebo účetní kancelář.

Zahraniční obchodní organizace mohou v Kosovu vyvíjet podnikatelskou činnost za stejných podmínek jako domácí
subjekty; musejí být ovšem zapsány do obchodního rejstříku a předložit „memorandum zahraniční obchodní organizace“,
obsahující informace vyžadované Zákonem o obchodních organizacích.

V souladu se Zákonem o financování místní správy může municipalita, v níž firma využívá prostory pro svou činnost (ať se
jedná o sídlo či nikoli), požadovat také registraci těchto prostor. Výši poplatku za registraci si municipality stanovují samy
podle druhu činnosti firmy (cca od 100 EUR za např. obchodní stánek do 1 000 EUR za bankovní pobočku). Před
zahájením podnikatelské činnosti je třeba (do 15 dní od zápisu společnosti) zažádat u příslušné regionální pobočky
Kosovské daňové správy o přidělení daňového identifikačního čísla.

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

V Kosovu je k dispozici standardní spektrum marketingových prostředků. Převážná většina reklamní činnosti ovšem
probíhá prostřednictvím televize. V Kosovu působí tři televizní společnosti s celostátním pokrytím – státní RTK a
soukromé RTV21 a KTV, které vysílají i přes satelit do světa (zejména pro kosovskou diasporu). Nejdražší reklamní čas má
RTK. V případě zaměření na určitý region lze využít finančně podstatně méně náročné místní televizní stanice, které
fungují ve všech větších městech. K propagaci jsou dále využívány rozhlasové stanice, tištěná periodika a internet. V
poslední době se dosti rozmohlo zasílání reklamy prostřednictvím mobilních telefonů. Venkovní reklama se uskutečňuje
buď na malých plochách nebo nově na billboardech a bigboardech podél hlavních komunikací.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kosovo

34/41 http://www.businessinfo.cz/kosovo © Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

http://www.businessinfo.cz/kosovo


K významnějším veletržním akcím patří: EXPOKOS Fair (24.5. – 27.5. 2017), Veletrh vzdělávání / Education Fair Prishtina
(20.4. - 21.4. 2017), Veletrh cestovního ruchu / Tourism and Travel Fair (20.4. - 21.4. 2017) a AGROKOS Fair (18.10. – 20.10.
2017). Pořadatelem těchto akcí je společnost Ceokos: www.ceokos.com. Bližší informace naleznete v kapitole 5.2. -
Kalendář akcí.

Další výstavy regionálního významu pořádá Kosovská hospodářská komora a jednotlivé municipality. Kalendář těchto akcí
na rok 2017 není k dispozici.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rozvoj ochrany duševního vlastnictví v Kosovu je víceméně v počátcích. V roce 2011 byly parlamentem přijaty nové
zákony o obchodních značkách, o průmyslových vzorech a patentový zákon, podle nichž by měla být průmyslovému
vlastnictví poskytována ochrana blížící se standardům EU a Dohody TRIPS. Byla vytvořena elektronická databáze pro
registraci obchodních značek, patentů a průmyslových vzorů. Současná kapacita systému ale zdaleka nepostačuje počtu
žádostí o zápis. Úřad na ochranu průmyslového vlastnictví nedisponuje potřebnými materiálními a personálními zdroji.
Od r. 2010 je větší pozornost věnována ochraně práv duševního vlastnictví při celních prohlídkách na hranici. Dovoz a
prodej padělaného spotřebního zboží (oblečení, software, nosiče dat aj.) je ovšem stále velmi rozšířen, aniž by byli
prodejci ve většině jakkoli postihováni.

6.6 Trh veřejných zakázek

V platnosti je novelizovaný Zákon o veřejných zakázkách, který kosovskou legislativu přiblížil evropským standardům.
Orgánem zodpovědným za zadávání a dohled nad veřejnými zakázkami je Kosovská regulační komise pro veřejné
zakázky, která na svých internetových stránkách (https://krpp.rks-gov.net) zveřejňuje vypsané veřejné zakázky. Zahraniční
subjekty mají stejný přístup k tendrům jako domácí, všechny větší zakázky bývají uveřejňovány i v angličtině. Proti
výsledku výběrového řízení je možné se odvolat k přezkumnému orgánu (Procurement Review Body). Poplatek za podání
stížnosti činí většinou 500 EUR. Přetrvávajícím problémem je vysoká míra korupce, která proces zadávání veřejných
zakázek a vybírání vítězů provází. Na manipulování veřejných zakázek je z různých stran často upozorňováno.

V roce 2015 byl přijat nový zákon o strategických investicích. Cílem nové legislativy je podpora vybraných zahraničních
investic, které budou představovat vysoký potenciál rozvoje. Zákon definuje postupy a pravidla pro upřednostňování,
usnadňování a urychlení jednání o investicích s cílem podporovat a přilákat zahraniční investice do vybraných sektorů
ekonomiky.

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

Pro řešení obchodních sporů jsou v Kosovu dvě standardní možnosti – rozhodčí řízení a soudní jednání. K projednávání
obchodních sporů a vynucování plnění smluv jsou příslušné kosovské okresní soudy, resp. Obchodní soud v Prištině. U něj
se lze také domáhat výkonu rozhodčího nálezu zahraničního (např. českého) rozhodčího orgánu. Při Kosovské obchodní
komoře je zřízen rozhodčí soud, který má pravomoc rozhodovat spory mezi kosovskými subjekty navzájem či mezi
kosovskými a zahraničními subjekty. Mezi rozhodci jsou i zahraniční odborníci.

Je třeba počítat s tím, že justiční systém obecně se vyznačuje nízkou efektivitou. Kapacity soudů jsou naprosto
nedostatečné a dochází k hromadění neprojednaných případů, kterých u kosovských soudů v současnosti leží tisíce.
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Řešení konkrétního sporu se tak může protáhnout na řadu let. Vymahatelnost práva a ochrana vlastnických práv v praxi
je pomalá a nákladná.

Během konference pořádané USAID koncem července 2015 byly zveřejněny údaje o cca 400 tisících nevyřešených
soudních případech, které projednávají kosovské soudy, resp. leží nedořešené na soudech. Uvedený počet neuzavřených
případů způsobuje mj. značné škody pozici právního státu a hlavně hospodářskému rozvoji v Kosovu. Za poslední dva
roky se podařilo s podporou USAID uzavřít téměř 100 tis. soudních případů.

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

Místní zvyklosti

Zkušenost (i některých českých dodavatelů) dokazuje, že kosovský trh má vysoký potenciál a nabízí možnosti pro
navázání dlouhodobé a spolehlivé obchodní spolupráce. Podmínky pro podnikání se postupně zlepšují a víceméně
odpovídají standardům v regionu západního Balkánu. Základem pro úspěšné působení na kosovském trhu je obezřetnost
a trpělivost, především pokud jde o jednání s dosud neověřenými partnery. Spolupráce s místním spolehlivým
partnerem je v drtivé většině případů základním předpokladem úspěchu. Převážná většina kosovských firem je malá
s nepříliš silným kapitálovým zázemím. Je proto vhodné (až nezbytné) předem prověřit jejich solventnost a solidnost.
Obava, že podnikáním v Kosovu se dotyčný diskredituje před potenciálním partnerem ze Srbska, resp. že si naopak
spoluprací s partnery v Srbsku či mezi kosovskými Srby „zavírá vrátka“ pro obchod v Kosovu, je zcela neodůvodněná.
Skutečnost je naprosto jiná. Jestliže jizvy, způsobené válkou ve vztazích mezi Srby a kosovskými Albánci v politické rovině,
se budou hojit ještě dlouho, pak ve sféře byznysu již dávno zvítězil ekonomický pragmatismus.

Obchod a podnikání bylo v Kosovu tradičně založeno na principech „besa“ (česky důvěra), tedy na dodržování ústně
uzavřených smluv. V současnosti se tyto zvyklosti výrazně mění a jsou nahrazovány standardním právním rámcem.
Zvykové právo je v Kosovu nicméně i nadále třeba vnímat jako relevantní prvek. Praktická situace pro rozvoj obchodu v
Kosovu je všeobecně lepší, než většina cizinců předpokládá. Celkové prostředí, návyky a reakce lidí se nikterak
dramaticky neodlišují od parametrů, běžných v jiných evropských zemích. Navázání obchodních kontaktů vyžaduje
obecně větší trpělivost, než je obvyklé v našich podmínkách. Je potřeba poskytnout partnerovi čas na vytvoření důvěry.
Pokud se podaří navázat obchodní kontakty, otevírá se možnost perspektivní a dlouhodobé spolupráce. Znalost místního
jazyka samozřejmě usnadňuje první kontakt, značný podíl kosovské populace ovšem ovládá angličtinu, němčinu nebo
italštinu. Předpokladem úspěchu je samozřejmě důkladná příprava a (nejlépe osobní) seznámení se s místním prostředím,
jasná podnikatelská vize a schopnost orientovat se v každé fázi konkrétní obchodní transakce.

Státní svátky 2017, obvyklá pracovní a prodejní doba

• leden - Nový rok (volno je i 2. ledna)
• leden – pravoslavné Vánoce
• únor – Den nezávislosti
• březen/duben - Velikonoce (katolické a následně pravoslavné) / velikonoční pondělí 17.4.2017
• duben – Den ústavy (volný den ale bývá v den vstupu ústavy v platnost 15.června)
• květen - Svátek práce
• květen – Den Evropy
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• a 26. prosinec - Vánoce

Konec ramadánu (Íd al-Fitr, albánsky Fitër Bajrami) – v závislosti na muslimském kalendáři, Svátek oběti (Íd al-Adhá,
albánsky Kurban Bajrami) – v závislosti na muslimském kalendáři.

6. březen – Den veteránů a 28. listopad – Den albánské vlajky – nejsou oficiální státní svátky, avšak také se slaví a bývají
spojeny se dnem volna (v závislosti na momentálním politickém rozhodnutí). Obyvatelé Kosova slaví katolické,
pravoslavné i muslimské církevní svátky bez ohledu na vyznání. V případě, že státní svátek připadá na víkend, přesouvá se
den volna na nejbližší pracovní den.

Obvyklá pracovní doba: státní úřady pracují od 8:00 do 16:00 hod. (12:00 – 13:00 polední přestávka) Obvyklá prodejní
doba: většina obchodů má otevřeno v pondělí – sobotu od 8:00 do 20:00 (supermarkety a obchodní centra i v neděli)

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

Vstup do Kosova: Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Velvyslanectví ČR v Prištině proto doporučuje
českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu Kosova v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt
nezměnily.

Dokumenty: Pro vstup do Kosova je nutno použít platný cestovní doklad. Občanům EU je umožněn vstup do Kosova
na občanský průkaz s biometrickými údaji. ČR však dosud vydala takový typ OP pouze v omezeném množství, proto
Velvyslanectví Priština doporučuje k cestám do Kosova i nadále používat český cestovní pas. K řízení vozidel je nutný
řidičský průkaz, v Kosovu neplatí pojištění vozidel, tzv. zelené karty. Na hranicích při vstupu do země je třeba zaplatit
povinné zákonné pojištění vozidla pro Kosovo.

Víza: Občané členských států Evropské Unie (tj. i Česká republika) jsou vyňati z vízové povinnosti pro vstup, průjezd a
pobyt na území Kosovské republiky po dobu 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Pokud se nejedná se o pracovní
činnosti, pro ně je nutné získat pracovní a pobytové povolení!

Zdravotní pojištění: V Kosovu nelze spoléhat na hrazení nákladů zdravotní péče na základě Evropského průkazu
zdravotního pojištění nebo na základě dřívějších dohod ČR a Jugoslávií/Srbskem. Doporučujeme sjednat před cestou do
Kosova kvalitní cestovní pojištění s odpovídajícím krytím. Je třeba počítat s tím, že za lékařské ošetření bude vyžadována
platba v hotovosti.

Bezpečnost: Bezpečnostní situace v Kosovu je dnes v zásadě stabilní. Od vyhlášení nezávislosti v r. 2008 došlo jen k
ojedinělým incidentům, a to zejména ve městě Mitrovica, které je neuralgickým bodem vztahů mezi kosovskými Albánci a
kosovskými Srby. Běžná majetková i násilná kriminalita v Kosovu, včetně Prištiny a dalších větších měst, nepředstavuje
velkou hrozbu a statisticky je pod úrovní řady evropských metropolí. Stačí dodržovat všeobecná pravidla chování a
obezřetnosti. Problémem býval výskyt minových polí a nevybuchlé munice z válečných konfliktů v minulých letech. Dnes
již byla převážná většina území Kosova vyčištěna. Některá místa na albánsko-kosovské hranici jsou stále prověřována.
Jinak je ale většina míst v Kosovu už prochozena včetně hor a již dlouho nebyl zaznamenán žádný úraz způsobený
výbuchem miny či jiné munice.

Databáze Drozd: Velvyslanectví ČR v Prištině doporučuje občanům ČR, kteří se krátkodobě nebo dlouhodobě zdržují v
Kosovu, aby se zaregistrovali v databázi Ministerstva zahraničních věcí ČR prostřednictvím internetové stránky DROZD.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kosovo

37/41 http://www.businessinfo.cz/kosovo © Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

http://www.embassypages.com/
http://www.embassypages.com/
http://www.embassypages.com/
http://www.embassypages.com/
http://www.embassypages.com/
http://drozd.mzv.cz/
http://www.businessinfo.cz/kosovo


Registrace umožní MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Prištině v případě nouze či mimořádné situace tyto občany snáze
informovat, příp. jim poskytnout účinnější pomoc.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnávání cizinců v jednotlivých profesích neexistují žádná omezení. Cizinec, který chce v Kosovu pracovat (ať již
pro místní nebo pro zahraniční firmu), musí na Ministerstvu vnitra, cizinecké policii požádat o dlouhodobé vízum za
účelem zaměstnání a následně na Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení požádat o pracovní povolení. Odbor práce
a zaměstnání povolení vydá (či žádost zamítne) v zákonné lhůtě 30 dní, většinou však rozhoduje do 2 dnů. Žádost je třeba
podat na předepsaném formuláři a přiložit k ní pracovní smlouvu s kosovskou společností, event. doklad o příslušném
vzdělání či kvalifikaci, výpis z obchodního rejstříku firmy, u níž má být zaměstnán, povolení k pobytu, výpis z rejstříku
trestů, lékařskou zprávu, fotografie, doklad o uhrazení administrativního poplatku a potvrzení z úřadu práce, že žádný
registrovaný nezaměstnaný občan Kosova nesplňuje podmínky pro obsazení daného místa (což v praxi nebývá problém).
O prodloužení pracovního povolení je třeba požádat nejpozději měsíc před vypršením platnosti stávajícího povolení. Řada
profesí (pedagogičtí a vědečtí pracovníci, zaměstnanci nevládních neziskových organizací, novináři aj.) jsou od povinnosti
získat pracovní povolení osvobozeni. Přesné podmínky zaměstnávání cizinců definuje Zákon o udělování pracovních
povolení a zaměstnávání cizích státních občanů a vyhlášky Ministerstva práce a sociálního zabezpečení. Obecné
pracovněprávní předpisy obsahuje rovněž nový Zákoník práce.

Průměrná čistá měsíční mzda ve veřejném sektoru v roce 2015 činila 360-380 EUR, v soukromém sektoru bývá průměrná
mzda vyšší, vše závisí na prosperitě firmy.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vážným problémem v Kosovu je znečištění životního prostředí. Na kvalitě ovzduší v Prištině se vedle blízkých
neodsířených hnědouhelných elektráren negativně projevuje především lokální topení (v zimě) a automobilová doprava.
Obecným problémem je rovněž silné znečištění hlavních sídel a silnic.

V Kosovu nehrozí žádná mimořádná zdravotní rizika. Vyskytuje se zde žloutenka typu A i B, proti níž lze doporučit
očkování. V létě se v centrální/jihozápadní části země každoročně několik lidí nakazí krymsko-konžskou hemoragickou
horečkou, přenášenou klíšťaty. Při kontaktu s divokými zvířaty/psy existuje teoretická možnost nákazy vzteklinou. Žádné
očkování není při vstupu do Kosova povinné. Kvalita poskytované zdravotní péče v Kosovu je ve srovnání se standardem v
ČR na poměrně nízké úrovni. Je třeba počítat s tím, že obzvláště ve venkovských oblastech je i dostupnost rychlé
lékařské pomoci omezená. Pouze ve větších městech a v turistických oblastech fungují zdravotní střediska, která však
většinou nejsou dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Ve větších městech vznikla
soukromá lékařská zařízení, poskytující péči na vyšší úrovni, za niž je ovšem nutno platit hotově. Řada z nich je vybavena
moderními technologiemi a zařízením, otázkou je spíše kvalita personálu. Soukromé zubní ordinace jsou v Prištině na
evropské úrovni.

Pravděpodobně nejlepší péči v Kosovu poskytuje zdravotnické zařízení EULEX. V případě neakutních problémů a
složitějších lékařských výkonů lze doporučit raději ošetření v ČR. Větší možnosti nabízejí i zařízení v Makedonii. Lékáren je
dostatek a jsou relativně dobře vybavené, i když kontrola léčiv není na takové úrovni, jako v ČR. Lze tudíž doporučit
přivézt si základní zásobu léků s sebou. V Kosovu nelze spoléhat na hrazení nákladů zdravotní péče na základě
Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo na základě dřívějších dohod ČR s Jugoslávií/Srbskem. K nejlépe
vybaveným soukromým klinikám v Prištině patří American Hospital a Klinika EUROMED ve Fushë Kosovë.
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Nemocnice:

• EULEX Medical Facilities in Pristina, Industrial Zone, 10000 Pristina, Kosovo, Reception Landline: +381 (0) 38 78 7154,
Doctor-on-Call: +386 (0) 49 78 1500, Nurse-on-Call: +386 (0) 49 78 1555

• EULEX Medical Facilities in Mitrovica, St. Industrial Zone/Ferki Lisica, 40000 Mitrovica, Kosovo: Reception Landline:
+381 (0) 38 78 7127, Doctor-on-Call: +386 (0) 49 78 1600, +381 (0) 66 862 5990 (MTS)

• Klinika Euromed, Mother Tereze Nr. 158, 12000 Fushe/Kosove/Kosovo Polje, Tel.:+381-(0)38-534-072, Email:
klinika.euromed@hotmail.com

• American Hospital in Kosovo, Reception Landline:+381 (0) 38 221 661 (most of the time is busy), Cell-phone:+377 (0)
45 500 910, Cell-phone: +377 (0) 45 503 255

• Zubní ordinace, Ortodoncia, Str. Zagreb 33, Dragodan, Priština:+377 (0) 44 69 68 18

Zdravotní pojištění: V Kosovu nelze spoléhat na hrazení nákladů zdravotní péče na základě Evropského průkazu
zdravotního pojištění nebo na základě dřívějších dohod ČR a Jugoslávií/Srbskem. Doporučujeme sjednat před cestou do
Kosova kvalitní cestovní pojištění s odpovídajícím krytím. Je třeba počítat s tím, že za lékařské ošetření bude vyžadována
platba v hotovosti.

Linky tísňového volání: Všeobecná - 112, Policie, 192, Hasiči - 193, První pomoc - 194

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kosovo

39/41 http://www.businessinfo.cz/kosovo © Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

mailto:klinika.euromed@hotmail.com
http://www.businessinfo.cz/kosovo


7. Kontakty
Obsah neuveden

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

Kosovo - Velvyslanectví ČR Priština
Ismail Qemali, Arbëri/Dragodan č. 31, 10000 Priština
Telefon: +381/38246676, 38248776, 38225860 (víza informace-odpovídač)
Fax: +381/38248782
Nouzová linka: +377/(0)45460424 (pouze pro naléhavé případy)
E-mail: pristina@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pristina

Vedoucí úřadu: RNDr. Ivo ŠILHAVÝ, velvyslanec
Diplomatická a konzulární působnost pro Kosovskou republiku

Časový posun: 0 hod., středoevropská časová zóna
Provozní hodiny: pondělí - čtvrtek 08.00 - 16.30, pátek 08.00 - 14.00
Poznámka: Vízovou agendu pro Kosovo vykonává ZÚ Skopje

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

Zahraniční kancelář CzechTrade Podgorica má od ledna 2015 ve své gesci také Kosovo
Izudin Gušmirović - vedoucí zahraniční kanceláře
tel. mobile: +38269334521
e-mail: izudin.gusmirovic@czechtrade.cz
Poštovní spojení: Studentska Lam10 L1, 81000 Podgorica, Montenegro

MPO ČR
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 221 575

MZV ČR - OED
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel. +420 22418 2592
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Linky tísňového volání v Kosovu:

• Všeobecná – 112
• Policie – 192
• Hasiči – 193
• První pomoc – 194

Webové stránky dalších institucí:

• KFOR - nato.int/kfor
• Kancelář Evropské unie – delprn.ec.europa.eu, https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo,
• Policie – kosovopolice.com
• Prištinské letiště- airportpristina.com

7.4 Internetové informační zdroje

• Vláda Kosova - rks-gov.net
• Ministerstvo zahraničních věcí – mfa-ks.net
• Ministerstvo financí - https://mf.rks-gov.net
• Kosovský statistický úřad – https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics
• Celní správa - https://dogana.rks-gov.net
• Ministerstvo hospodářského rozvoje - http://mzhe.rks-gov.net
• Ministerstvo obchodu a průmyslu - mti-ks.org
• Kosovská agentura pro podporu investic (KIESA) - invest-ks.org
• Centrální banka – bqk-kos.org
• Kosovská daňová správa - atk-ks.org
• Kosovská hospodářská komora – oek-kcc.org
• Kosovská privatizační agentura – pak-ks.org
• Kosovská agentura pro správu majetku - kpaonline.org
• Kosovská regulační komise pro veřejné zakázky - http://krpp.rks-gov.net
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