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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
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:
• Australské společenství
• Commonwealth of Australia

Aktuální složení australské vlády:

• Premiér - Malcolm Turnbull
• Vicepremiér - Barnaby Joyce
• Ministryně zahraničních věcí – Julie Bishop
• Ministr obchodu a investic – Steven Ciobo
• Ministr financí - Mathias Cormann
• Ministryně obrany – Marise Payne
• Další složení vlády.

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

• Počet obyvatel: 24 467 410 (k 23.5.2017)
• Průměrný roční přírůstek: 1,4 % (přirozený přírůstek + migrace)

Demografické složení:

• 18,7 % věk 0 - 14 let
• 65,4 % věk 15 - 64 let
• 15,1 % věk 65 let a více

Národnostní složení:

• 70 % potomci britských a irských přistěhovalců
• 15 % přistěhovalci z ostatních evropských národů
• 12 % přistěhovalci asijského původu
• 2,5 % původní obyvatelé – Austrálci

28,5 % australského obyvatelstva (cca 7 mil.) je narozeno mimo území Austrálie. Nejvíce z nich pochází z UK (5 %),
Nového Zélandu (2,5 %), Číny (2,2 %), Indie (1,9 %) a Filipín a Vietnamu (1 %).
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Náboženské složení:

• 61 % křesťané
• 22, 3 % bez vyznání
• 7,2 % muslimové, hinduisté, buddhisté, židé

Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v Austrálii v srpnu 2016.

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.

2012 2013 2014 2015 2016

HDP (v mld. USD) 1 566,7 1 497,3 1 497,3 1 219,6 1 256,6

Přírůstek HDP (v
%)

2,3 2,8 2,5 3,0 2,5

HDP (v USD/1
obyv.)

68 351,5 64 302,0 61 104,5 50 943,2 51 430,0

Míra inflace (v %) 2,2 2,7 3,0 1,5 1,5

Míra nezaměst. (v
%)

5,4 6,0 5,9 5,8 5,7

Úroková míra (v
%)

3,00 2,50 2,50 2,00 1,50

Zdroje: (Australian System of National Accounts, DFAT, Reserve Bank of Australia, Trading Economics, IMF)

Aktuální statistické údaje ukazují, že australská ekonomika rostla meziročně o 2,5 % HDP, růst je o něco nižší, než byla
očekávání v předchozích obdobích, kdy byl pro rok 2016 odhadován růst HDP ve výši 3 %. Příčinou je zejména výrazný
propad v investicích, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru a snížení spotřeby domácností.

Míra nezaměstnanosti se ke konci roku 2016 pohybovala na úrovni 5,6 %, nicméně růst zaměstnanosti celkově zpomalil,
zvyšuje se podíl částečných pracovních úvazků a růst zaměstnanosti je různý v jednotlivých AU státech. Velmi nízký byl v
roce 2016 také růst mezd (jen kolem cca 2 %).

Míra inflace se ve čtvrtém čtvrtletí 2016 pohybovala kolem 1,3 %,meziročně pak byla na úrovni 1,5 %. Ke zvýšení došlo až
v 1.Q 2017, kdy byla míra inflace na úrovni 2,1 %.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Austrálie

3/46 http://www.businessinfo.cz/australie © Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

http://www.abs.gov.au
http://www.abs.gov.au
http://www.abs.gov.au
http://www.abs.gov.au
http://www.abs.gov.au
http://www.abs.gov.au
http://www.dfat.gov.au
http://www.rba.gov.au
http://www.rba.gov.au
http://www.rba.gov.au
http://www.rba.gov.au
http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=AUD
http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=AUD
http://www.imf.org
http://www.businessinfo.cz/australie


V oblasti monetární politiky Rada centrální banky snížila během roku 2016 úrokovou míru na úroveň 1,5%. Experti se
domnívají, že tato výše úrokové sazby zůstane zachována i v roce 2017. Rada RBA v souvislosti se stanovením úrokové
sazby uvedla, že v průběhu roku 2016 se opět mírně zvýšily ceny vývozních komodit podpořené jak zvýšením poptávky,
tak i snížením těžby v některých zemích. Zvýšení cen komodit je pro Austrálii jako významného světového vývozce
pozitivním impulsem, a i když se australská ekonomika i nadále snaží o větší diverzifikaci, lze dle RBA předpokládat, že
vývoz surovin z Austrálie i nadále poroste. Bankovní rada ve svém prohlášení konstatovala, že snížením úrokové sazby
pomáhá dlouhodobě australskému exportu a podporuje i domácí poptávku.

Zpráva IMF z 15. listopadu 2016, která se zabývá vývojem ekonomické situace v Austrálii, uvádí, že AU je stále ještě ve fázi
přechodu z ekonomiky zaměřené na těžební boom a s ním spojeného období ekonomického růstu. V současné době by
AU dle IMF měla zrevidovat svoji monetární i fiskální politiku a výdaje směřovat na kvalitní infrastrukturní projekty, které
by jí zajistily potenciál budoucího rozvoje. Nicméně i přes nižší ceny exportních komodit a výrazné snížení investic do
těžebního průmyslu v posledních letech je zřejmé, že si AU i v porovnání s dalšími vyspělými ekonomikami nevede špatně
a pozitivně hodnoceno je také větší zaměření AU exportu na Asijské trhy a zejména otevřenost AU ekonomiky a její snahy
o stále větší liberalizaci trhu, jak na regionální, tak i na multilaterální úrovni.

Pro rok 2017 se očekává růst ve výši kolem 3 % HDP.

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

Státní rozpočet se v Austrálii sestavuje pro fiskální rok od 1.7. do 30.6. Následující porovnání je tedy ponecháno za
finanční, nikoliv kalendářní roky.

2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
(návrh)

Příjmy (v mld.
AUD)

360 374,1 384 405,3 416,9 433,5

Výdaje (v mld.
AUD)

381,4 398,3 420,3 434,6 450,6 459,7

Saldo (v mld.
AUD)

-21,5 -10,6 -36,2 -29,1 -33,7 -29,4

Zdroj: http://www.budget.gov.au/

Australský rozpočet na rozpočtový rok 2017-2018 byl předložen dne 9. května 2017.

Prioritami koaličního návrhu rozpočtu na další fiskální období jsou zejména silnější ekonomický růst, růst mezd, garance
služeb pro občany, snížení finančního zatížení občanů a zajištění kontroly nad vládními výdaji. Těchto výsledků chce vláda
dosáhnout zejména investicemi do infrastruktury, které by měly zabezpečit jak ekonomický růst, tak i růst mezd. V sociální
oblasti pak vláda hodlá více investovat do školství a zdravotnictví, do podpory zaměstnanosti a sociálních služeb.
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Předpokládané příjmy státního rozpočtu v rozpočtovém roce 2017-2018 mají činit 433,5 mld. AUD (jedná se o zvýšení o
6,9 % oproti roku 2016-2017). Výdaje se mají pohybovat ve výši 459,7 mld. AUD (zvýšení o 4,4 %). Schodek státního
rozpočtu bude ve výši 29,4 mld. AUD (1,6 % HDP). Současný rozpočet je již devátých deficitním australským rozpočtem
v řadě. Nejvíce vládních výdajů bude směřovat do sociálních služeb (164,1 mld. AUD), zdravotnictví (75,3 mld. AUD),
školství (33,8 mld. AUD) nebo obrany (30,1 mld. AUD).

Návrat k vyrovnanému rozpočtu předpokládá vládní koalice v rozpočtovém roce 2020-2021.

V oblasti udržení prosperity navrhuje vládní koalice několik opatření. V zájmu snížení nezaměstnanosti a zvýšení mezd se
plánuje snížení daňového zatížení pro SME, investice do vzdělávání a rekvalifikací AU pracovníků, investice do
infrastruktury a do AU regionů.

V oblasti služeb pro občany zřizuje vláda např. Garanční fond zdravotního pojištění (Medicare Guarantee Fund), rozšiřuje
seznam dotovaných léčiv a zajišťuje financování pojištění pro zdravotně postižené (National Disability Insurance Scheme)
- toto pojištění by mělo být financováno zvýšením odvodů na zdravotní pojištění o 0,5 % (ze současných 2 % na 2,5 %)
s platností od 1. 7. 2019. V návrhu rozpočtu je navrženo dodatečných 2,8 mld. na financování veřejných nemocnic a 65,9
mil. AUD bude poskytnuto na výzkumy ve zdravotnictví.

Zvýší se také výdaje na obranu a zajištění národní bezpečnosti. Vláda počítá s tím, že svůj závazek o zvýšení výdajů na
obranu na úroveň 2 % HDP splní v rozpočtovém roce 2020/2021 (v současné době jsou výdaje na úrovni 1,9 % HDP).
V současném návrhu rozpočtu je např. alokováno 231,2 mil. AUD na angažmá AU v Kábulu a Bagdádu a také na vojenské
operace v Sýrii a Iráku. 500 mil. AUD získá v nejbližších pěti letech také AU federální policie. Další výdaje budou alokovány
také na ochranu mořské hranice před nelegálními migranty.

Finančně budou i nadále podporovány školy a školská zařízení, na tyto účely by mělo být vynaloženo v nejbližších 10
letech 18,6 mld. AUD. V návrhu rozpočtu je také nový systém podpory péče o předškolní děti. V oblasti vysokého školství
vláda nicméně počítá se zvýšením příspěvků na vzdělávání, od roku 2018 si VŠ studenti připlatí dalších 7,5 %, toto
navýšení bude rozděleno do 4 let a od 1. 7. 2018 se změní i model studentských půjček.

V oblasti dostupnosti bydlení, která se stává stále větším problémem, zejména ve velkých městských aglomeracích jako
jsou Sydney a Melbourne, navrhuje vláda také sérii opatření, ať už se jedná o financování sociálních bytů, uvolnění státem
vlastněných pozemků pro obytnou výstavbu, rozvoj regionální infrastruktury, možnost použití části peněz ze sociálního
pojištění v případě koupě první nemovitosti a také zvýšení poplatků pro zahraniční vlastníky nemovitostí.

V oblasti energetiky chce vláda zajistit spolehlivou a dostupnou energii např. zvýšením domácích dodávek plynu, snahou
o regulaci cen a jejich transparentnost, investicemi do nových technologií a do výstavby nových energetických podniků
(např. zvýšení kapacity elektrárny ve Snowy Mountains za 2mld. AUD + odkoupení vlastnických podílů od států Nový Jižní
Wales (58 %) a Victoria (29 %) za 5,25 mld. AUD).

Příjmy do státního rozpočtu chce vláda získat také poplatkem, který zavedla pro pět největších australských bank
(Westpac, NAB, ANZ, Commonwealth Bank a Macquarie Bank) a který by měl za 4 roky přinést do rozpočtu 6,2 mld. AUD.
Zpřísňuje se také bankovní dohled státní instituce Australian Prudential Regulation Authority a zřizuje se i centrální místo
Australian Financial Complaints Authority, kde si zákazníci mohou podat stížnost na jakoukoliv finanční instituci.

Vláda hodlá i nadále pokračovat ve zvýšeném dohledu nad nadnárodními společnostmi, které se vyhýbají placení daní
v AU a chce také i nadále bojovat s šedou ekonomikou. Opatření vedoucí k lepšímu výběru daní by měla do roku 2021
přinést do státního rozpočtu 1 mld. AUD.
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V oblasti zaměstnanosti AU vláda již před časem zavedla řadu změn ve vydávání pracovních víz (tzv. 457 visa – viz naše
č.j.: 931/2017-Sydney), které by měly vézt ke zvýšení zaměstnanosti AU občanů. Nad rámec těchto změn jsou v návrhu
rozpočtu také poplatky, které budou muset AU zaměstnavatelé uhradit v případě zaměstnání zahraničních pracovníků a
zvyšují se i poplatky za vydávání pracovních víz. Částečně by tyto prostředky měly jít do nově zřizovaného Skilling
Australian Fund, který bude sloužit k financování rekvalifikací a zvyšování vzdělávání pro AU občany. Předpokládá se, že
tyto prostředky přinesou do roku 2021 do státní pokladny cca 1,2 mld. AUD.

V rámci plánovaných infrastrukturních projektů hodlá vláda poskytnout v letech 2017-2027 částku ve výši 75 mld. AUD na
financování nejvýznamnějších projektů, mezi něž vláda řadí např. výstavbu druhého letiště v západní části Sydney –
Western Sydney Airport (5,3 mld. AUD, stavba by měla začít v roce 2018 a skončit v roce 2026, předpokládá se vytvoření
cca 20 tis. nových pracovních míst do roku 2030 a dalších 60 tis. v dlouhodobé perspektivě) nebo 1700 km železniční tratě
spojující Melbourne a Brisbane, jejíž výstavba byla poprvé navržena již v roce 1915 (8,4 mld. AUD, stavba by měla začít
v letošním roce a skončit v roce 2025), 10 mld. bude investováno do podpory regionálních železničních tratí v rámci
National Rail Program, 1,6 mld. dostane Západní Austrálie jako příspěvek do infrastrukturního balíčku na výstavbu
regionálních železnic a silnic. Pro výběr a dohled nad financováním federálních infrastrukturních projektů zřizuje vláda
Infrastructure and Projects Financing Agency.

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

Deficit běžného účtu platební bilance se za finanční rok 2015/2016 dle informací australského statistického úřadu zvýšil,
nicméně ve 3. a 4. Q 2016 došlo k jeho podstatnému snížení díky vyšším cenám exportních komodit a vyššímu
australskému vývozu, tj. pro finanční rok 2016/2017, který se počítá od 1.7.2016 do 30.6.2017, lze předpokládat, že bude
deficit běžného účtu nižší než v předchozím období. Finanční účet vykázal příliv ve výši téměř 76 mld. AUD. Deficit
kapitálového účtu se zvýšil na úroveň 667 mil. AUD. Čisté zahraniční zadlužení Austrálie bylo ke konci roku 2016 ve výši 1
023,1 mld. AUD.

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Běžný účet -49 253 -58 992 -48 697 - 59 489 -73 589

Kapitálový účet -408 -453 -355 - 517 -667

Finanční účet 50 702 59 822 48 456 52 794 75 602

Zdroj

Rok k 31. 12.

2011 35,45

2012 36,44
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2013 47,97

2014 54,47

2015 56,08

2016 65,83

Zdroj: http://www.rba.gov.au/statistics/tables/

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Činnost bankovního sektoru je upravena zákonem Banking Act 1959. Bankovnictví prošlo od počátku 80. let procesem
deregulace a privatizace včetně účasti zahraničních bank.

Finanční trhy jsou regulovány australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia, RBA). Od roku 1992 je liberalizován
přístup zahraničních bank, jejichž pobočky tvoří téměř polovinu více než 50 v Austrálii registrovaných bank. Pobočky
zahraničních bank se mohou účastnit operací na kapitálovém trhu. Komerční banky poskytují kromě půjček pro
podnikatelskou a privátní sféru veškerou škálu služeb včetně pojištění a burzovních operací.

Finanční služby jsou velmi efektivní s pružným platebním systémem a využívající řadu výhod elektronizace včetně
praktického systému platebních a úvěrových karet (EFTPOS).

Hlavní komerční banky jsou podle velikosti základního kapitálu National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac a
ANZ Banking Group. Čtyři největší banky Austrálie jsou označovány jako "velká čtyřka". S těmito bankami udržují
korespondenční styk hlavní české banky (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank).

Existuje několik menších bank a další finanční instituce, jako jsou družstevní záložny. Mnoho velkých zahraničních bank
má v Austrálii zastoupení. Centrální bankou je Reserve Bank of Australia (RBA).

1.7 Daňový systém

Finanční rok v Austrálii trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

Austrálie má třístupňový systém zdanění a to konkrétně ze strany federace, států a také na lokální úrovni. V porovnání
s ostatními ekonomikami OECD je daňové zatížení nižší.
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Přímé a nepřímé daně

Stejně jako u většiny států OECD tvoří převážnou část výběru daní daně přímé (64 %). Do této kategorie se řadí daně
z příjmů, celkových mezd (payroll) a zisků (profits). Zbývající část výběru daní pochází z nepřímých daní jako je DPH (zde
GST), cla (excise duties, custom duties) a daně z nemovitostí (property tax). V porovnání celkového zdanění příjmu
jednotlivců, který zahrnuje daň z příjmu, daň na sociální zabezpečení a daně z celkových mezd, se Austrálie umístila v
rámci OECD mezi státy s nejnižšími hodnotami.

Federální fiskální systém

47 % z celkových příjmů tvoří daň z příjmů jednotlivců (personal income tax). Ta v sobě slučuje gross income tax
withholding, gross other individuals’ income tax a individuals’ refunds. Další 3 % připadá na superannuation taxes a 1% na
fringe benefits payments. 19 % příjmů tvoří příjmy z daní společností (company income) a z petroleum resource rent
taxation. 9 % činí daň z nemovitostí. Daň z prodeje (GST) činí 13 %. Zbytkových 8 % zabezpečují cla (excise and customs
duties). (Australian Government tax mix).

Daň z příjmu

Jedná se o progresivní daň, která se odvíjí od výše příjmu jednotlivce. Jinému zdanění podléhají rezidenti a nerezidenti.

Příjmy Daň

0 – $18,200 0

$18,201 – $37,000 19 c za každý 1 $ nad $ 18,200

$37,001 – $87,000 $3,572 plus 32,5 % za každý 1 $ nad $ 37,000

$87,001 – $180,000 $17,547 plus 37 % za každý 1 $ nad $ 80,000

$180,001 and over $54,547 plus 45 % za každý 1 $ nad $ 180,000 + TBRL**

**Dočasná daň na podporu rozpočtu (temporary budget repair levy)

Dočasná daň ve výši 2 % z každého dolaru nad částku ročního zdanitelného příjmu vyšší než $180,000. Tato daň byla
zavedena v roce 2014 a měla by platit pouze do 1. 6. 2017.

DPH (GST)

Jedná se o spotřební daň ve výši 10%, kterou je zatížena většina zboží a služeb a aplikuje se během celého procesu
dodávky zboží. Austrálie ji zavedla až v roce 2000. V zemích OECD je to čtvrtá nejmenší sazba (po 5% DPH v Kanadě a
Japonsku a 8% ve Švýcarsku).

Zdravotní pojištění (medicare levy)
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2 % daň zdanitelného příjmu. Daňová kompenzace (offset) může výjimečně snížit výšku tyto daně. Jedná se o nepovinnou
daň pro nerezidenty. V návrhu rozpočtu na 2017/2018 je navrhováno zvýšení odvodu o 0,5 % na 2,5 % s platností od
1.7.2019.

Daň z odvodu do penzijního fondu (superannuation funds taxation)

Do fondu je přispíváno odpočtem z daně z příjmu v hodnotě 9,5%.

Spotřební daň

Spotřební daň (excise duty) na benzín i naftu představuje 39,2 centů za litr, na LPG 12,8 centů za litr. Spotřební daně na
alkohol jsou detailně popsány zde, spotřební daně na tabákové výrobky jsou uvedeny zde.

Zdanění příjmů společností (company income taxation)

Celková hodnota této daně je pro malé podniky 28,5 %, pro ostatní 30 % a týká se všech akciových i neakciových
společností typu s.r.o. a pod. (incorporated and unincorporated associations).

Zemědělské daně (agricultural levies)

Aktuální nutnost daně si určuje samo odvětví. Získané prostředky směřují do propagace, výzkumu a rozvoje. K výběru
daně pak dochází při prvním prodeji primárního výrobce.

Vyrovnávací daň z vína (wine equalisation tax)

Této dani podléhají vína, medovina, mošty a saké. Jedná se o daň ad valorem, která představuje 29% z konečné
velkoobchodní ceny, ve výjimečných případech dosahuje úrovně 50% maloobchodní ceny. Výrobci mají nárok na rabat z
prvních 500 000 AUD zaplacených v dani za rok.

Daň nezletilých osob

Některé příjmy osob do 18 let podléhají vyššímu zdanění. V případě ročního příjmu nepřesahujícího 1 667 AUD není
povinností podávat daňové přiznání (tax return).

Daň z luxusních vozidel (luxury car tax)

Od 1. července 2008 je prodej luxusních osobních vozů zatížen 33% daní. Práh pro kategorii „luxusní“ je stanoven na ceně
63 184 AUD a každý rok se tato hodnota mění.

Daň z kapitálových zisků (CGT- Capital gains tax)

Jedná se o součást daně z příjmu osob nebo fondů. Mezi zdaňovaný majetek se počítají nemovitosti, podíly, svěřené
jednotky (units in a trust or managed investment fund) a splátky (collectables).
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2. Zahraniční obchod a investice
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

Ve světovém měřítku se v roce 2016 umístila Austrálie na 25. místě největšího vývozce zboží a služeb, v případě dovozu je
na 21. místě. Čína, USA a Japonsko jsou australskými největšími obousměrnými obchodními partnery. Pokud bychom
počítali EU, byla by za Čínou.

Obrat zahraničního obchodu Austrálie se v rozpočtovém roce 2015/2016 zvýšil o 0,2 % na hodnotu 661,370 mld. AUD.
Vývoz dosáhl hodnoty 312,302 mld. AUD, dovoz 349,068 mld. AUD. Bilance australského zahraničního obchodu ve
fiskálním roce 2015/2016 skončila schodkem 36,8 mld. AUD. Zvýšil se vývoz nerostných surovin (zlata o 22,8 %, železné
rudy o 15,3 %, uhlí o 11,1 %), snížil se naopak vývoz zemědělských produktů (hovězího masa o 6 %, ostatního masa o 5 %,
pšenice o 7,8 %).

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 300,1 318,539 327,673 318,737 312,302

Dovoz 316,3 328,679 336,759 341,303 349,068

Obrat 616,3 647,218 664,432 660,040 661,370

Saldo -16,2 -10,140 -9,086 -22,566 -36,766

Zdroj: DFAT

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie jako celek patřila tradičně k největší obchodním partnerům Austrálie. V období let 1996 až 2008 se v
objemu vzájemného obchodu bezpečně držela na 1. místě a ostatní australské obchodní partnery převyšovala především
v exportu. V roce 2009 byla však nucena přenechat prvenství v objemu vzájemného obchodu Číně.

Ve fiskálním roce 2015-2016 byla EU druhým největším obchodním partnerem Austrálie ve vzájemném obchodu zboží a
služeb po Číně. Obchod mezi EU a Austrálií měl hodnotu 95,639 mld. AUD a 14,5 % celkového australského
mezinárodního obchodu. Obchodní bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce 2015-16 v hodnotě větší
než 40 mld. AUD. Z pohledu služeb si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie s 20,8% podílem na
celkovém obchodu se službami, tj. 30,4 mld. AUD před USA s 15,8% podílem a 23 mld. AUD a Čínou (9,1% - 13,3 mld.
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AUD).

EU zůstává nejvýznamnějším investorem v Austrálii (991 mld. AUD; meziroční nárůst o 4,2 %), investice z EU přestavují
32,8 % celkových investic v AU. Přímé zahraniční investice EU do AU také meziročně vzrostly o 2,8 % na 157,6 mld. AUD a
představují 21,4 % celkových australských FDI.

Australské investice do EU tvoří 28,3 % celkových australských zahraničních investic a dosahují hodnoty 589,5 mld. AUD
(meziroční nárůst o 6 %). Hodnota australských FDI do EU je 111,8 mld. AUD (nárůst o 3,2 %) a tvoří 20,6 % celkových
australských FDI. EU je druhou největší destinací pro australské zahraniční investice (po USA).

V roce 2015-16 vývoz zboží z EU do Austrálie dosáhl hodnoty 68,9 mld. AUD. Oproti předcházejícímu roku jde o nárůst ve
výši 9,5 %. V pětiletém trendu můžeme sledovat nárůst o 4 %. Vývoz do EU představuje 8,6 % celkového AU vývozu, tj.
26,7 mld. AUD. Z EU do AU se nejvíce dováží osobní automobily (v roce 2015-2016 za 6,9 mld. AUD a léky za 4,9 mld.
AUD. Meziročně nejvíce vzrostl vývoz letadel a leteckých součástek (o 557 %). Do EU pak ve fiskálním roce 2015-2016
mířilo z Austrálie zejména zlato, a to za 4 mld. AUD (ve srovnání s předchozím rokem je to o 547 % více) a dále pak uhlí -
2,3 mld. AUD (pokles o 0,9 %). Značné zvýšení vývozu bylo také u zlatých mincí (+68,6 %) a olova (+49 %). Největší pokles
zaznamenal vývoz ostatních železných rud (- 66 %) a drahých kovů (kromě zlata) - 18,9 %.

Australský vývoz

Největším odběratelem australského zboží a služeb v roce 2015-16 byla ČLR, dále Japonsko a USA

Vývoz do Číny dosáhl v roce 2015-16 86 mld. AUD, oproti předchozímu období jde o 2% nárůst. Ke snížení vývozu došlo
v případě Japonska, meziročně o 18,2 %, vývoz do USA stoupl o 6,8 %.

Stát Vývoz

v mld. AUD

Podíl v % Meziroč. změna v % 5letý trend v %

1. Čína 86,013 27,5 2,1 3,4

2. Japonsko 38,039 12,2 -18,2 -4,6

3. USA 21,917 7,0 6,8 9,4

4. Korejská republika 19,723 6,3 -3,3 -4,0

5. Indie 12,923 4,1 2,9 -7,4

6. Nový Zéland 12,782 4,1 4,1 3,4

7. Velká Británie 12,071 3,9 41,2 -1,5
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8. Hongkong 11,256 3,6 0,1 25,8

9. Singapur 9,761 3,1 -19,7 4,4

10. Tchaj-wan 7,494 2,4 -3,0 -5,0

Celkem vývoz 312,302 100 -1,9 1,0

Evropská Unie 26,740 8,6 18,3 -2,1

Zdroj: DFAT

Australský dovoz

Největším vývozcem do Austrálie v roce 2015-2016 byla EU, následovaná Čínou a USA. Z evropských zemí jsou v první
desítce Německo a Velká Británie. V australském dovozu ze zemí EU dominují produkty zpracovatelského průmyslu,
především léky a automobily a dále služby.

Australské dovozy z Číny se v roce 2015-16 zvýšily o 7,9 % na 64,1 mld. AUD. Nejvíce se zvýšil AU dovoz z Indie (o 20,5 %)
a Thajska (o 17,4 %).

Stát Dovoz

v mld. AUD

Podíl v % Meziroční změna v % 5letý trend v %

1. Čína 64,076 18,4 7,9 8,9

2. USA 47,364 13,6 7,0 4,4

3. Japonsko 22,305 6,4 5,8 1,9

4. Thajsko 16,477 4,7 17,4 7,7

5. Německo 16,165 4,6 9,4 5,3

6. Velká Británie 14,900 4,3 12,9 4,2

7. Korejská republika 14,191 4,1 -6,0 15,0

8. Singapur 13,131 3,8 -17,1 -3,2
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9. Nový Zéland 11,678 3,3 2,7 3,0

10. Malajsie 10,753 3,1 -7,7 2,5

Celkem dovoz 349,068 100 2,2 3,8

Evropská Unie 68,899 19,7 9,5 4,0

Zdroj

2.3 Komoditní struktura

Mezi nejdůležitější položky australského vývozu patřily v roce 2015-16 tradičně primární produkty, zejména nerostné
suroviny, zemědělské komodity a dále služby. Hlavními australskými vývozními komoditami v hodnotovém vyjádření byly
v roce 2015-16 železná ruda, uhlí, zemní plyn, zlato a surová ropa. V zemědělské produkci dominovala pšenice a hovězí
maso. V sektoru služeb pak vzdělávání a cestovní ruch. Meziročně došlo k výraznému poklesu vývozu nerostných surovin
(železné rudy o 12 %, uhlí o 8 %, surové ropy o 36 %), naopak výrazně se zvýšil vývoz zlata (+23 %) a mědi (+6 %). V
oblasti zemědělského vývozu poklesl o 6 % vývoz hovězího masa a o téměř 8 % vývoz pšenice, zvýšil se naopak vývoz
vlny (+3,3 %) a alkoholických nápojů (+9,3 %). V oblasti služeb se nejvíce zvýšil vývoz služeb v cestovním ruchu (+17 %),
služeb telekomunikačních (o 14 %), vzdělávacích (+9,4 %) a finančních (+5,9 %).

Export

Položka Hodnota (mld. AUD)

1. železná ruda 47,799

2. uhlí 34,541

3. služby ve vzdělávání 19,881

4. zlato 16,585

5. zemní plyn 16,576

6. služby v cestovním ruchu 16,531

7. hovězí maso 8,495

8. hliníkové rudy 6,790
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9. profesionální služby 5,216

10. surová ropa 5,184

Zdroj

Import

Nejsilnější položkou dovozu byl ve finančním roce 2015-16 stejně jako o rok dříve cestovní ruch ve službách, ze zboží
osobní automobily (meziroční nárůst o 15 %) a ropa.

Položka Hodnota (mld. AUD)

1. služby spojené s cestováním 28,207

2. osobní automobily 21,542

3. rafinovaná ropa 11,781

4. telekomunikační zařízení 14,704

5. služby nákladní přepravy 9,866

6. počítače 7,820

7. léčiva (vč. veterinárních) 7,712

8. surová ropa 7,625

9. nákladní dopravní prostředky 6,410

10. zlato 6,045

Zdroj

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Dohody o volném obchodu (Free Trade Agreements - FTA):

Austrálie má uzavřeno 10 FTAs : se Singapurem, Thajskem, USA, Chile, Malajsií, Korejskou republikou, Japonskem, Novým
Zélandem, Čínou a ASEAN.

Na základě CER (Closer Economic Relations Trade Agreement 1983) mezi Austrálií
a Novým Zélandem došlo k postupné liberalizaci vzájemného obchodu a zboží vyrobené na Novém Zélandu (s podílem
místní práce vyšším než 50 %) je nyní dováženo do Austrálie s nulovým tarifem.

Dohoda o volném obchodu mezi Singapurem a Austrálií (Singapore-Australia Free Trade Agreement - SAFTA) byla
podepsána v Singapuru dne 17. února 2003. Dohoda vstoupila v platnost dne 28. 7. 2003. SAFTA je první australskou
bilaterální dohodou o volném obchodu od roku 1983 a v současné době Austrálie i Singapur pracují na její novelizaci.

Dne 1. ledna 2005 vstoupily v platnost Dohoda o volném obchodu mezi Austrálií a USA (Australia-United States Free
Trade Agreement) a Dohoda o volném obchodu mezi Austrálií a Thajskem (Thailand-Australia Free Trade
Agreement). Dohoda s Chile byla podepsána 30. července 2008 a v platnost vstoupila 6. března 2009. V květnu 2012
došlo k podpisu FTA s Malajsií, smlouva platí od 1. 1. 2013.

AANZFTA - (ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement) dohoda o volném obchodu podepsaná 27. února
2009 v Thajsku mezi australským ministrem obchodu Simonem Creanem a jeho protějšky z Nového Zélandu a sdružení
států ASEAN (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Barma, Singapur, Thajsko a Vietnam). Dohoda
vstoupila v platnost 1. 1. 2010 pro většinu zemí. ASEAN jako sdružení zemí je důležitým obchodním partnerem Austrálie,
dosahující hodnoty 15 % australského zahraničního obchodu (pozn. EU 12,5%).

Na konci roku 2013 došlo k završení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Austrálií a Korejskou republikou (tzv.
KAFTA), což uvítaly hlavně australské zemědělskéi asociace, kterým v exportu bránila vysoká cla. Dohoda vstoupila
v platnost 12. 12. 2014.

Dohoda o Japonsko-australském hospodářském partnerství(tzv. JAEPA) byla podepsána oběma premiéry 8. 7. 2014
v Canbeře a vstoupila v platnost 15. 1. 2015. Dohoda po plném uvedení v platnost umožní preferenční či bezcelní přístup
australským vývozcům na japonský trh z 97%. Konkrétně se jedná především o snížení japonských celních tarifů u
australského hovězího masa (mraženého z 38,5% na 19,5% v průběhu 15ti let, čerstvého a chlazeného na 23,5% rovněž
v průběhu 15ti let), navýšení bezcelní kvóty na australský sýr (z 27 000 tun na 47 000 tun v průběhu 20ti let) a zrušení cel
na australské víno v průběhu sedmi let. V průběhu 10ti let rovněž dohoda předpokládá zrušení dovozních cel na vybrané
energetické a minerální suroviny, s okamžikem vstupu dohody v platnost bude zrušeno clo na koksovatelné uhlí, ropné
produkty a další. Japonsko si podrželo výjimku u rýže, pšenice, cukru, odstředěného mléka a másla. Austrálie se na druhé
straně s okamžikem vstupu v platnost zavázala zrušit 5% dovozní cla na japonské automobily (s motory mezi 1500cc a
3000cc), na ostatní kategorie bude clo zrušeno během tří let. V oblasti služeb se dohoda týká především přístupu
australských finančních, vzdělávacích, telekomunikačních a právních služeb na japonský trh.
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Dne 20. 12. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o volném obchodu mezi Austrálií a Čínskou lidovou republikou (ChAFTA).
Dohoda přináší pro AU exportéry řadu výhod a potvrzuje směřování AU exportu do Asijského regionu. ChAFTA je
pozitivně vnímána zejména AU zemědělci, potravináři a exportéry nerostných surovin, nicméně přináší výhody i pro
poskytovatele služeb, které se vzhledem ke klesajícím cenám nerostných surovin stávají v AU stále důležitějším exportním
artiklem.

AU vyváží do ČLR zejména nerostné suroviny, zemědělské produkty a služby.

Potravinářství a zemědělství

ČLR je největším odběratelem AU zemědělských výrobků. Snížení celních tarifů na dovoz potravin a zemědělské
produkce bude představovat pro AU konkurenční výhodu před USA, Kanadou a EU.

V souvislosti s implementací ChAFTA se sníží celní poplatky u mléčných výrobků (max. výše poplatku: 20% - lhůta pro
zrušení poplatku: v rozmezí 4-11 let), u hovězího masa (12-25% - do 9 let), u skopového a kozího masa (12-23% do 8 let),
u vepřového masa (20% do 4 let), u vína (14-20% do 4 let), u alkoholických nápojů (65% - do 4 let), u ovoce, zeleniny a
ořechů (30% do 4 let), u mořských plodů (zrušení všech poplatků do 4 let) a vlny (nová dovozní duty free kvóta nad rámec
stávající WTO kvóty).

Export nerostných surovin

ČLR je také největším odběratelem AU nerostných surovin. 92,9 % surovin z AU bude dováženo bezcelně, další tarify se
zruší do 4 let a po úplné implementaci Dohody bude do ČLR z AU dováženo bezcelně 99,9% nerostných surovin, paliv a
výrobků zpracovatelského průmyslu. Nulový tarif bude již nyní uplatňován při exportu železné rudy, zlata, surové ropy a
zkapalněného zemního plynu.

Služby

ČLR je i největším odběratelem AU služeb. V rámci ChAFTA se AU podařilo vyjednat podmínky, které zatím nebyly v žádné
z existujících čínských FTA (kromě FTA s Hongkongem a Macaem). V rámci ChAFTA je usnadněn vstup na čínský trh pro
AU banky, pojišťovací společnosti, právnické firmy, vzdělávací firmy a agentury, provozovatele zdravotnických služeb,
telekomunikačních služeb apod. Preferenční režim bude uplatňován i u služeb z oblasti cestovního ruchu, stavebnictví,
životního prostředí nebo u konzultačních firem. Usnadněno bude také vzájemné uznávání kvalifikací.

Vzájemné investice

Investice AU v ČLR dosáhly koncem roku 2014 částky 57,9 mld. AUD. Obrovským tempem ale roste podíl čínských investic
v AU, v roce 2014 to byl nárůst o 23,7% na 65 mld. AUD (v roce 2010 to byly „pouhé“ 2 mld. AUD). Investice ČLR v AU by
v návaznosti na implementaci ChAFTA měly stoupat ještě rychlejším tempem

ChAFTA by měla také zjednodušit získávání pracovních povolení pro specialisty z ČLR, např. pokud čínské firmy investují
v AU 150 tis. AUD a výše, budou mít právo dočasně zaměstnat zahraniční (tj. čínské) zaměstnance bez nutnosti průzkumu
trhu a oslovení potenciálních AU pracovníků.
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Austrálie je také signatářskou zemí Transpacifické dohody o partnerství (TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement),
která byla formálně podepsána dne 4. 2. 2016 v Novozélandském Aucklandu ministry obchodu všech 12 partnerských
zemí (Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy a Vietnam).
Ohlášené odstoupení USA od TPP v letošním roce bylo pro Austrálii zklamáním, protože AU je jako významná exportní
země dlouhodobým zastáncem volného obchodu. V současné době je tak patrné větší zaměření na RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership), které je členy ASEAN vnímáno jako alternativa TPP v regionu. Podle AU má RCEP
velký potenciál.

Od roku 2007 je v jednání FTA s se zeměmi Perského zálivu (GCC – Golf Cooperation Council) – Bahrajnem, Kuvajtem,
Ománem, Katarem, Saudskou Arábií a Spojenými Arabskými Emiráty.

Austrálie a Nový Zéland jednají s malými ostrovními státy Tichomoří sdruženými ve Fóru pacifických ostrovů o tzv.
PACER plus (Pacific Agreement on Economic Relations) od roku 2009.

Austrálie dále usiluje o ukončení jednání o FTA s Indií (CECA), která již měla být uzavřena do konce roku 2015, zatím ale
jednání stále probíhají a zdá se, že nebudou uzavřena ani do konce roku 2017. Pokračují také jednání o uzavření FTA
s Indonésií (IA- CEPA).

Austrálie má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU. Dne 15. 11. 2015 vydali australský předseda vlády,
předseda Evropské rady a předseda Evropské komise společné prohlášení o zahájení procesu sjednávání FTA AU-EU. V
letošním roce byla uzavřena úvodní přístupová jednání (joint FTA scoping exercise) a v průběhu roku 2017 by měla být
zahájena formální vyjednávání.

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

K 31. 12. 2016 dosáhla hodnota zahraničních investic v zemi 3,192 bil. AUD (meziroční zvýšení o 5 %), z toho přímé
investice dosáhly téměř 0, 796 bil. AUD (25 %). Největšími investory v AU jsou EU (34 %) a USA (27 %). Z EU je největším
investorem UK (16 % - 515,5 mld. AUD) a Belgie (9 % - 270,1 mld. AUD). Nárůst ovšem zaznamenávají i investice z
asijských zemí (Čína, Japonsko, Jižní Korea). V roce 2016 přesáhly EU investice v AU 1 bil. AUD (meziroční nárůst o 8 %).

2012 2013 2014 2015 2016

EU 646 765 716 032 958 971 990 857 1 072 240

USA 617 567 657 888 758 153 860 313 860 918

Japonsko 126 434 130 982 174 676 199 596 213 500

ASEAN 80 209 85 842 111 291 126 652 126 946

Nový Zéland 28040 30 124 38 523 39 668 46 209
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ČLR bez Hong
Kongu

22 947 31 899 64 525 74 862 87 246

Všechny země 2 167 673 2 461 998 2 784 470 3 024 361 3 192 656

Pořadí Země $b

1 USA 860,9

2 UK 515,5

3 Belgie 270,1

4 Japonsko 213,5

5 Hongkong 100,9

6 Singapur 98,9

7 Čína 87,2

8 Nizozemsko 74,7

9 Lucemburk 74,0

10 Švýcarsko 59,1

Zdroj

2012 2013 2014 2015 2016

EU 155 528 156 110 169 603 157 627 164 822

USA 131 255 149 479 163 410 173 503 195 012

Japonsko 61 202 63 257 66 124 85 949 90 880

ASEAN 32 539 37 505 42 277 41 506 43 892
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Nový Zéland 4 285 5 068 5 377 5 564 7 225

ČLR bez Hong
Kongu

16 741 20 832 29 970 35 171 41 880

Všechny země 549 626 629 941 688 376 735 494 796 087

Zdroj

(*POZN.: Přímé zahraniční investice (PZI) jsou investice do zahraničního subjektu za účelem získání rozhodovacích
pravomocí, minimálně však 10% aktiv daného subjektu. Celkové zahraniční investice zahrnují PZI a investice jiného
charakteru.)

mld. AUD

1 Těžba 310,6

2 Strojírenství 91,3

3 Realitní služby 84,1

4 Finanční a
pojišťovací služby

66,9

5 Velkoobchod a
maloobchod

53,7

6 Informační a
telekomunikační
služby

22,7

7 Doprava a
skladování

21,3

8 Stavebnictví 19,8

9 Elektřina, plyn a
voda

17,2
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10 Ubytovací služby
a pohostinství

7,2

Ostatní 101,3

Celkem 796,1

Zdroj

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

Vstup zahraničního kapitálu se řídí zákonem Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 a australskou politikou o
zahraničních investicích. Schvalování zahraničních investic je podřízeno orgánu The Foreign Investment Review Board
(FIBR) se sídlem v Canberře. Většina investičních záměrů bývá schválena a pouze nízké procento záměrů je odmítnuto.
Zahraniční investice musejí být v souladu s národními zájmy.

S výjimkou několika sektorů, jako jsou média, bankovnictví, telekomunikace, civilní letectví, a lodní doprava, je většina
národního hospodářství zahraničnímu kapitálu otevřena. Investice však nesmí překročit tzv. investiční práh (monetary
thresholds) stanovený zákonem. Zahraniční investoři mají povinnost notifikovat FIRB. Investiční prahy pro všechny
nevládní investory kromě těch, kteří mají vhledem k uzavřeným FTA s prahy stanoveny výhodněji, jsou stanoveny takto:

• nákup komerčních nemovitostí: 55 mil. AUD (nejsou-li na seznamu tzv. heritage listing, tedy „národním dědictvím“)
• podíl v australské společnosti nebo podíl v zahraniční společnosti podnikající v Austrálii: 252 mil. AUD
• nákup nerezidenční obchodní nemovitosti: 5 mil. AUD
• nákup zemědělské půdy: 15 mil. AUD

Notifikovány musí být všechny investice nehledě na výši či národnosti investora směřující do komerčních pozemků,
rezidenčních nemovitostí a také všechny přímé investice zahraničních vlád a agentur.

Pro podporu získání zahraničních investic je zejména na regionální úrovni vypracována řada podpůrných programů, od
pomoci při zpracování investičních záměrů pro zvýšení šance na jejich realizaci až po konkrétní investiční pobídky, závislé
vždy na velikosti a zaměření investice (case-by-case přístup). Například ve vybraných oblastech průmyslu, jako jsou
high-tech, informační technologie a aplikovaný výzkum jsou poskytovány zvláštní programy a preference zvyšující
atraktivnost země pro zahraniční kapitál. Dovoz technologického zařízení a komponentů pro exportně orientované
podniky je za dodržení určitých podmínek bezcelní. Podniky registrované v Austrálii a zaměřené na výzkum mohou získat
daňové úlevy a cílené finanční podpory.

Za specifickou formu vstupu individuálního zahraničního kapitálu je také možno považovat cílenou podporu imigrace v
kategorii „business migration“, která vychází z přistěhovalecké tradice země. Spočívá v usnadnění získání statutu
„permanent resident“ těm investorům, kteří přinesou do země významnou částku finančních prostředků, kterou zde po
určitou minimální dobu investují.
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3. Vztahy země s EU
Austrálie a EU mají shodný přístup k řadě důležitých otázek mezinárodního významu. Rozdíly jsou však patrné v oblastech
imigrační a vízové politiky, vzdělávání (problematika uznávání vysokoškolských diplomů a titulů členských zemí EU
v Austrálii), v obchodní politice se řeší problémy především v zemědělství (australská sanitární a fytosanitární opatření).

Austrálie negativně vnímá bariéry v přístupu svých produktů na trh EU, zároveň však uplatňuje striktní karanténní opatření
bránící přístupu zahraniční produkce na australský trh. S výjimkou přístupu na zemědělské trhy mají však EU a Austrálie
v multilaterálních obchodních jednáních velmi blízké zájmy.

První významný mezník ve vztazích Austrálie a EU představovala společná deklarace z r. 1997, která zakotvila základy
vzájemné ekonomické a politické spolupráce. Realita vzájemných vztahů však postupně překonala obsah Deklarace i
následného společného komuniké z r. 2002 a Austrálie a EU se proto dohodly na jejich nahrazení novým smluvním
dokumentem, který by odrážel aktuální stav spolupráce a na jeho základě upravoval vzájemné vztahy v dalším období.
Nový rámcový dokument EU-Austrálie (EU-Australia Partnership Framework), na němž se dohodli předseda EK Barosso a
australský premiér Kevin Rudd v Bruselu v dubnu 2008, byl podepsán 29.10.2008 v Paříži

Rámcový dokument o spolupráci klade oproti předchozím smluvním dokumentům důraz zejména na spolupráci v oblasti
bezpečnosti a boje proti terorismu, spolupráci v regionu Asie a Tichomoří, vzdělávání, vědě a technologii a spolupráci
v oblastech životního prostředí, klimatických změn a energetiky.

Smluvní dokument obsahuje Akční plán zahrnující 6 cílů:

• posílení dialogu a spolupráce v oblasti společných zahraničně politických a globálně bezpečnostních zájmů
• podpora obchodu na multilaterálním základě
• rozšíření bilaterálního obchodu a investičních vztahů
• posílení spolupráce a koordinace v regionu Asie a Tichomoří
• spolupráce v oblasti energetiky a klimatických změn
• posílení spolupráce ve výzkumu, vzdělávání, inovacích a výměně expertů

Zatímco v roce 2008 se připravovala smluvní základna pro další spolupráci mezi EU a Austrálií, tak k rozmachu
vzájemných vztahů došlo v roce 2009 (za CZ a SE PRES). Byla dosažena úprava textu v kapitole o klimatických změnách,
která více reflektuje stanovisko EU, byly dohodnuty pravidelné konzultace na ministerské a expertní úrovni v oblasti
ekonomiky a obchodu. Za přínos pro EU je považována skutečnost, že se podařilo prolomit negativní stanovisko Austrálie
k zapojení EK do regionálních pacifických programů rozvoje infrastruktury. Došlo i k podstatnému nárůstu vzájemných
návštěv.

Během oficiální návštěvy premiérky Gillardové v Bruselu v říjnu 2010 došlo ke shodě o formalizaci rozvíjející se vzájemné
spolupráce prostřednictvím kvalitativně vyššího dokumentu, který bude mít charakter bilaterální mezinárodní smlouvy
uzavřené mezi EU a Austrálií. Jedná se o tzv. Rámcovou dohodu o spolupráci (Framework Agreement). První formální
jednání o smlouvě byla zahájena v Canberře 31. 11. 2011. Jednání o Rámcové dohodě s EU (EU Australia Partnership
Framework) trvala téměř čtyři roky. Ministryně zahraničních věcí Austrálie Julie Bishopová spolu s vysokou představitelkou
pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU Federicou Mogheriniovou oficiálně ukončily jednání v dubnu 2015 v Bruselu.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
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3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Australia
18 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
AUSTRALIA

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je druhým největším obchodním partnerem Austrálie ve vzájemném obchodu zboží a služeb po Číně. Obchod mezi EU
a Austrálií měl hodnotu 95,6 mld. AUD a představuje 14,5 % celkového australského mezinárodního obchodu. Obchodní
bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce 2015-16 v hodnotě větší než 40 mld. AUD. Z pohledu služeb
si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie. EU je také největším zdrojem zahraničních investic
v Austrálii s 33% podílem na celkových zahraničních investicích v AU. V roce 2016 činily investice EU v AU více než 1 bil.
AUD (1,072 bil. AUD).

Austrálie má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU. Dne 15. 11. 2015 vydali australský předseda vlády,
předseda Evropské rady a předseda Evropské komise společné prohlášení o zahájení procesu sjednávání FTA AU-EU.
V roce 2016 budou probíhat jednání o budoucí dohodě. Evropská Komise připravila v rámci veřejných konzultací pro
zainteresované subjekty dotazník k podnikatelským aktivitám evropských firem v Austrálii. Obdobně se v rámci veřejného
projednání dohody informuje o podnikatelských aktivitách australských firem v EU i australská strana.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Austrálie nefiguruje v destinacích rozvojové pomoci EU.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Austrálie byla jako exportní destinace v roce 2016 na 38. místě, z hlediska importu byla na 56. místě a z pohledu
vzájemného obratu, který v roce 2016 dosáhl 14,2 mld. Kč, pak na 43. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR
přebytek v hodnotě téměř 6,8 mld. Kč. V roce 2016 ČR vyvezla do Austrálie zboží za téměř 10,5 mld. Kč (428 mil.USD).
Dovoz ČR z Austrálie v r. 2016 dosáhl hodnoty 3,7 mld. Kč.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD

2010 300 744 38. 158,1 107 765 51. 110,2 408 509 48. 141,8 192 979

2011 408 279 37. 135,8 157 685 51. 146,3 565 964 45. 138,5 250 594

2012 517 228 31. 126,7 175 907 51. 111,6 693 135 42. 122,5 341 321

2013 680 982 27. 131,7 172 808 52. 98,2 853 790 37. 123,2 508 174

2014 591 625 29. 86,9 160 335 54. 92,8 751 960 42. 88,1 431 290

2015 608 002 30. 100,5 154 425 55. 96,1 762 427 39. 99,5 453 577

2016 429 328 38. 70,6 151 661 56. 97,9 580 989 43. 76,2 277 667

2017/I-III 124 698 36. 37 079 59. 161 776 43. 87 619
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Vývoz Dovoz Obrat Saldo

Kč Poř. Index Kč Poř. Index Kč Poř. Index Kč

2010 5 747
528

38. 158,5 2 059
491

51. 110,5 7 807
019

48. 142,2 3 688
037

2011 7 221
633

37. 125,6 2 789
129

51. 135,4 10 010
762

45. 128,2 4 432
504

2012 10 128
870

31. 140,3 3 444
784

51. 123,5 13 573
654

42. 135,6 6 684
086

2013 13 323
420

27. 131,5 3 380
993

52. 98,1 16 704
413

37. 123,1 9 942
427

2014 12 273
845

29. 92,1 3 326
313

55. 98,4 15 600
158

42. 93,4 8 947
532

2015 14 956
855

30. 119,1 3 798
847

55. 113,9 18 755
702

39. 118,0 11 158
008

2016 10 477
625

38. 70,1 3 704
728

56. 97,5 14 182
353

43. 75,6 6 772
897

2017/I-III 3 163
697

36. 941 134 59. 4 104
831

43. 2 222
564

Zdroj: ČSÚ/MPO

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Osobní automobily a hračky tvoří téměř 50 % českého vývozu do Austrálie. 44% celkového vývozu pak tvoří jen osobní
automobily.

Komodita Hodnota (tis. Kč)

1 Auta os aj vozidla motorová pro
přepravu osob

4 632 141
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2 Tříkolky, kolob.; kočárky pro
panenky; panenky; hračky ost;
modely; puzzle

551 916

3 Motory proudové, pohony
turbovrtulové a ostatní plynové
turbíny

278 841

4 Buldozery srovnávače rypadla apod.
s pohonem

223 786

5 Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi
apod. kamery

163 894

6 Dřevo rozřezané, štípané, loupané i
hoblov, apod.

157 571

7 Odstředivky přístroje k filtrování
čištění

156 457

8 Vozíky stohovací vidlicové aj s zaříz.
manipul.

146 692

9 Zařízení el. k ochraně, spínání
el.obvodů, ˃1000V;konekt.pro opt.
vlákna

142 272

10 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro
vysílání, příjem hlasu,dat jn

137 551

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 62,6 % všeho dovozu v roce 2016. Dále
se dováží např. léky, mince, víno a maso.

Komodita Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná 2 312 756

2 Léky odměřené ne krev antisera ap
vata aj

250 393
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3 Maso hovězí čerstvé chlazené 171 646

4 Mince 105 134

5 Části součásti vozidel motor osob aj
traktorů

75 478

6 Přístroje pro mechanoterapii
masážní dýchací aj

70 264

7 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný
jiný

65 909

8 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro
vysílání, příjem hlasu, dat jn

52 012

9 Stroje na zpracování kaučuku plastů
jn

36 684

10 Přístroje rentgenové aj používající
záření

33 134

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR za rok 2016 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,2 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami
ČR představovalo téměř 1 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který
zajistil 786 mil. Kč.

Položka 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy ČR 1 286,9 1 427,0 1 603,1 1 855,3 1 483,6

Výdaje ČR 513,5 195,2 835,5 839,4 545,7

Vzájemný obrat 1 799,4 1 622,2 2 438,6 2 694,7 2 029,3

Bilance +773,4 +1 231,8 +767,6 +1 015,9 +937,9

Zdroj

Položka Příjmy Výdaje

Cestovní ruch 786,4 271,2
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Z toho soukromé cesty 110,1 14,7

Doprava 248,3 147,5

ICT služby 166,1 20,8

Ostatní podnikatelské služby 120,4 60,8

Zdroj

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

Australského distributora nebo zastoupení v Austrálii má řada českých firem. Česká společnost MITAS a.s. (druhý největší
evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd
se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i
zákaznický servis.

Skupina SYNOT se vstala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu
Atlas Gaming.

V australském Melbourne má své zastoupení také česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a
přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov,
Cedda Cavity nebo Dřevodětem) je firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Z dalších firem působících v Austrálii můžeme uvézt např.:

• Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
• Tatra trucks a.s., Kopřivnice
• JUTA
• TESCAN
• STROS – Sedlčanské strojírny
• Austin Detonator, Vsetín
• Lasvit
• AVG
• AVAST
• Stavostroj, a.s. Nové Město nad Metují
• Tedom, Třebíč
• BORCAD
• LINET
• KOVOBEL
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• DT Výhybkárna a strojírna, Prostějov
• Pražská strojírna
• Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň
• Novopacké pivo
• Budějoviský Budvar
• Karlovarská Becherovka
• Barum Continental s.r.o., Otrokovice
• Gamex CZ s.r.o., Zlín
• Kimberly - Clark Inova a.s., Praha
• Kitl, s.r.o.
• Aeropilot, s.r.o.
• Evektor Aerotechnik
• Lučební závody Draslovka
• Kovobel, a.s.

Z australské strany jde o následující firmy:

• Pacific Beverages Pty. Ltd.
• Cochlear Limited
• Southtrade International Pty. Ldt.
• Collins & Co.
• Macquarie Group

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií,
podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.

• Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v
platnost vstoupila dne 26.6.1994.

• Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu
vstoupila v platnost dne 17.5.2002.

• Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4.2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Pro finanční rok 2016-17 je ODA AU stanovena ve výši 3,8 mld. AUD. Příspěvky do ODA se postupně snižují, nicméně AU
si stanovila za cíl, aby do roku 2020 bylo 20 % ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Pro finanční rok příspěvek
na Aid for Trade představuje 741 mil. AUD, tj. 19,5 % celkové ODA. Na humanitární pomoc má AU alokováno v
rozpočtu 130 mil. AUD, přičemž dalších 70 mil. ročně je vyčleněno na řešení uprchlických krizí a dodatečných 16 mil.
přispěje australská vláda v roce 2017 Fidži na pomoc při obnově země po hurikánu Winston z února loňského roku.

Příjemci v mil. AUD

Jihovýchodní a Východní Asie 887,7

Indonésie 365,7
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Vietnam 83,6

Filipíny 81,9

Východní Timor 93,7

Kambodža 90,0

Pacifické ostrovy 1 138,4

Papua Nová Guinea 558,3

Šalomounovy ostrovy 162,0

Vanuatu 62,5

Fidži 76,9

Subsaharská Afrika a Střední východ 184,9

Jižní a západní Asie 282,8

Afghánistán 82,7

Pákistán 47,0

Bangladéš 56,1

Srí Lanka 27,5

Nepál 34,0

Zdroj
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
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

Dopravní průmysl

V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě, má sedmou nejdelší železniční trať na světě
(40 000 km). Většina železniční infrastruktury je ve vlastnictví australské vlády, jednotlivými dopravci jsou ale soukromé
společnosti. Nové technologie jako vlaky bez strojvedoucích, nové druhy oceli pro železnici, vyšší nápravová nosnost
nebo zvýšená bezpečnost jsou vítané. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu nákladní železniční dopravy
na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Na poli osobní přepravy železnice zaznamenává dynamický
růst. Za posledních 8 let počet osobních cest na železnici vzrostl na dvojnásobek a to ze 7,25 mil. na 15,5 mil. vykonaných
cest v roce 2012. Ve výhledu dalších 20 let se očekává růst o 40 %. Výsledkem těchto předpokladů je potřeba investic do
kolejové dopravy, kde například po dobu dalších 20 let bude nutné každý rok uvést do provozu 300 nových železničních
vagonů pro osobní přepravu. Rovněž lehká kolejová doprava v jednotlivých městech a tzv. “High Speed Rail” spojující
hlavní populační centra na východním pobřeží země jsou znovu na pořadu politických jednání. Na Gold Coast byla
dokončena 13 km dlouhá tramvajová linka v r. 2014. Další australská města jsou v různých stádiích plánování
tramvajových linek - (Sydney, Canberra, Perth, Hobart). Vybudování dosud chybějící vysokorychlostní železniční trati,
která by měla spojovat Brisbaine, Sydney, Canberru a Melbourne je zatím plánováno až na rok 2035. Uvažuje se také o
vybudování spojení mezi Brisbaine a Melbourne bez průjezdu Sydney, které by urychlilo dopravu o 7 hodin a zkrátilo
cestu o 170 km.

Australský letecký průmysl generuje roční obrat 4 mld. AUD. Za posledních 20 let se objem letecké nákladní dopravy
zdvojnásobil a do roku 2030 by měl vzrůst o dalších 120%. Zdvojnásobit do roku 203 se má i počet cestujících v letecké
dopravě. Firmy se soustředí na poskytování služeb, údržbu, ale i výrobu inovativních produktů jako jsou např. bezpilotní
letouny. Austrálie má dobrou výchozí pozici pro vývoz do asijsko-pacifického prostoru, kde má být ve středně dobém
horizontu vyšší poptávka po leteckých produktech a službách.

Do roku 2030 by se měla o 50 % zvýšit velkoobjemová nákladní námořní doprava a stoupá také počet cestujících
v námořní dopravě.

Do roku 2017 ohlásili ukončení výroby osobních automobilů v Austrálii poslední tři automobilky (Ford – v AU od r. 1925,
Toyota – v AU od r. 1963 a Holden – v AU od r. 1856). Australský automobilový průmysl se tak stane závislý na dovozu
osobních automobilů ze zahraničí.

• 8602 Lokomotivy lokotraktory
• 8603 Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové
• 8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
• 8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej
• 8609 Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
• 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj
• 8802 Letadla, vrtulníky, lodě kosmické nosiče startovací
• 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání
• 8805 Katapulty letecké aj. příst. pro výcvik letecký
Důlní, těžební a ropný průmysl

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Austrálie

30/46 http://www.businessinfo.cz/australie © Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

http://www.businessinfo.cz/australie


Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž
je zaměstnáno téměř 220 000 pracovníků. Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin
(bauxitu, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). V roce 2012-13 dle Australské centrální
banky kulminoval přítok domácích i zahraničních investic do rozšiřování stávajících kapacit (železná ruda, uhlí) a budování
nových (LNG). Banka odhaduje, že investice dosáhly 8 % HDP, v minulosti se pohybovaly okolo 2 % HDP. Základnou
těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45 % celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23 %) a
Novém Jižním Walesu (16 %). V současné době vzhledem k nižším cenám komodit na světových trzích je již těžební
průmysl za fází boomu, nicméně dle odhadů by měl do roku 2020 i nadále stoupat, a to o 6 % ročně. Nové doly, zejména
na strategické suroviny, se otevírají v Jižní Austrálii a v Severním teritoriu. Významný potenciál do budoucna mají ložiska
plynu v uhelných pánvích na severovýchodě země ve státě Queensland. Jedná se o Coal Seam Gas (CSG) a břidličný plyn.
V roce 2020 by měla být Austrálie největším vývozcem zkapalněného zemního plynu.

• 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
• 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
• 8419 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
• 8425 Kladkostroje zaříz zdvihací výtahy rumpály ap
• 8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační
• 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
• 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
• 8501 Motory elektrické generátory
• 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
• 8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj
Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Austrálie je 12. největším trhem se zdravotní péčí, výdaje na ni v roce 2013 byly 147.4 mld. USD, cca 9,67 % HDP. Výdaje
na zdravotní péči na osobu byly 6.430 USD. Mezi nejrychleji se rozšiřující chronickou nemoc v zemi se řadí cukrovka, která
je diagnostikována u zhruba 100 tisíce nových pacientů ročně. Australané jsou proporcionálně jedním z nejobéznějších
národů na světě. Mezi závažná onemocnění se řadí rovněž rakovina kůže a chronická srdeční onemocnění. Z
demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje na zdravotnictví. Podle AU
statistického úřadu se do roku 2031 zdvojnásobí počet osob starších 85 let. Za poslední dekádu se rozpočet do
zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na
dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé.

• 7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní
• 9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka
• 9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
• 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy
Zemědělský a potravinářský průmysl

Australské zemědělství je velmi dobře rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou kvalitní a mají ve světě velmi
dobré jméno, velká část produkce jde na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU, nejvíce se vyváží obilí, vlna, maso,
mléko a mléčné výrobky a nápoje. V zemědělském a potravinářském průmyslu je zaměstnáno přes 500 tis. lidí. Do AU se
importují zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje.

• 1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
• 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
• 2203 Pivo ze sladu
• 2201 Vody minerální sodovky neslazené led
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• 2202 Vody minerální sodovky slazené
• 8707 Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
• 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
• 8432 Stroje nářadí pro zem.lesnictví apod.
• 8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin
Stavební průmysl

Stavební průmysl v Austrálii je perspektivním sektorem, a to jak v rezidenční, tak i v nerezidenční výstavbě. Po mírném
útlumu v roce 2014 a začátkem roku 2015 je opět možné sledovat vzestupnou tendenci, která je patrná zejména v NSW a
Victorii. Australská vláda má investice do infrastruktury jako jednu ze svých priorit. V největších městských aglomeracích
v Sydney a Melbourne trvale rostou ceny nemovitostí i nájmů a stoupají také ceny stavebních materiálů.

• 8428 Zařízení ost. zdvihací nakládací manipulační
• 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
• 8431 Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj
• 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr.
• 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu,
pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské
vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny (větší sucho v jižních částech) a populační růst. S tím jsou spojené
úkoly jako zlepšení účinnosti procesů díky novým technologiím a inovacím, údržba a rozšíření infrastruktury a zajištění
bezpečných zdrojů pitné vody.

• 8410 turbíny kola vodní regulátory
• 8413 čerpadla i se zařízením měřícím
• 8414 čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory
• 8481 kohouty, ventily
• 8484 těsnění kovoplastové
• 9025 hydrometry
• 867 architektonické, inženýrské a ostatní technické služby
Služby

Australské hospodářství disponuje vyspělou strukturou služeb, které se podílí ze 70 % na tvorbě HDP. Čtyři z pěti
Australanů pracují ve službách. Celkový australský obchod službami stále roste, v roce 2014 to bylo téměř o 5 %. Jedná se
o bankovní služby, vzdělávací služby, informační a komunikační služby a služby v cestovním ruchu. Australský trh s
informačními a komunikačními službami představuje 89 mld. AUD. Přibližně 25 000 specializovaných firem zaměstnává
200 tis. osob. Austrálie je jedním z digitálně nejpropojenějších míst na světě. Na 22,3 mil. obyvatel připadá 28 mil.
mobilních telefonů. Díky oblibě a rozsahu mobilního a internetového připojení firmy investují rekordní částky do online
reklam, rozvoje e-bankovnicví, e-commerce, m-plateb a aplikací. Australská vláda se rozhodla v roce 2009 poskytnout
kvalitní internet všem domácnostem i firmám. Plán nazvala National Broadband Network. Celkové náklady na vybudování
kvalitního internetového budou 29,5 mld. AUD. Hlavním cílem je podpořit ekonomický růst spojený s e-businessem,
digitálním vzděláváním, teleworkingem a výzkumem a vývojem. Do roku 2020 se má Austrálie stát globálním digitálním
lídrem. Tento trend chce podpořit i nová australská vláda premiéra Turnbulla, která kromě předpokládaného dalšího
rozvoje digitalizace, navrhuje i větší podporu start-upů a absolventů vysokých škol. Nová vláda se také bude snažit
zabránit „úniku mozků“ z AU do USA a naopak vytvořit podmínky pro to, aby se část AU vědců vrátila zpět do vlasti. Jen
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v Silicon Valley je v současné době cca 20 tis. Australanů. AU se snaží snížení vývozních cen u nerostných surovin a tím
způsobený pokles v důlním a těžebním průmyslu nahradit právě zvýšeným vývozem služeb, a to zejména do
Asijsko-Pacifického regionu.

• CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
• CPA 61.20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
• CPA 62.09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů
Zábava a volný čas

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou Australané zvyklí trávit svůj volný čas venku a věnovat se outdoorovým
aktivitám, a to jak sportovním, tak i třeba rybaření. Jako perspektivní se jeví také trh s hračkami, kde možné sledovat
odklon od nákupu levných plastových hraček vyrobených v Číně ke kvalitnějším, např. ručně vyráběným hračkách
z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů, což odpovídá i současného australskému trendu zdravého životního stylu.
Za kvalitnější výrobky jsou Australané ochotni si i připlatit, proto by české výrobky i při dovozních nákladech mohly být na
australském trhu konkurenceschopné (viz např. dovoz českých koloběžek firmy Koska).

• 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru
• 9506 Potřeby pro tělocvik, atletiku aj sporty
• Pruty udice rybářské aj pro lov na udici
• 8801 Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala apod.
• 9501 Hračky na kolečkách navrženy pro děti k ježdění, např. tříkolky, koloběžky, šlapací auta; Kočárky pro panenky
• 9502 Panenky pouze v podobě lidských bytostí
• 9503 Ostatní hračky; Zmenšené modely, podobné zábavní modely i mechanické modely; Puzzle všeho druhu

Austrálie je zemí vysoce atraktivní pro zahraniční kapitál z řady důvodů:

• stabilní hospodářské a právní prostředí,
• dlouhodobě rostoucí ekonomika,
• politická stabilita,
• blízkost k asijskému trhu
• daňová soustava,
• bohatá surovinová základna,
• kvalifikovaná multikulturní pracovní síla,
• špičkový výzkum a vývoj
• vysoká kvalita životního stylu a neznečištěné životní prostředí.

Austrálie je významným dovozcem kapitálu a vládní strategie napomáhá zahraničním investicím s cílem posílení
internacionalizace australského hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti země.

Na federální úrovni láká investory agentura Austrade (www.austrade.gov.au), kterou řídí Department of Foreign Affairs and
Trade. Vlády jednotlivých australských států se snaží vůči investorům propagovat svůj stát. Vládní pomoc investorům je
zejména v oblasti konzultační: doporučení dodavatelů, nalezení a zaškolení personálu, možnost čerpání grantů
(http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Pages/default.aspx) nebo daňových úlev v oblasti výzkumu a vývoje.
Speciální pozornost získají investoři do infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu, protože se jedná o vládní prioritu
Strategie cestovního ruchu 2020. Dále stát nabízí asistenci při vývozu z Austrálie.

K perspektivním odvětvím pro investice v Austrálii patří:

• infrastruktura pro cestovní ruch (zejména ubytovací zařízení)
• infrastruktura - silnice, železnice, přístavy
•
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zemědělství/potravinářství
• digitální technologie
• geologický průzkum a těžba ropy (zdroje a energetika)
• strojírenství (zdravotní technika, nové materiály)

Federální vláda přispěje spolu s jednotlivými státními vládami a soukromým sektorem celkem do roku 2020 přes 125
mld.AUD na rozvoj infrastruktury – zejména nové silnice, dálnice, železnice, přístavy a letiště.

Další investiční projekty jsou v sociální oblasti (nemocnice, domovy pro seniory, věznice) a vodohospodářství.

Australské vlády od 90. let privatizovaly státní společnosti. Nedávno byla dokončena privatizace přístavů v Botany,
Newcastle a Kembla (Nový Jižní Wales) nebo letiště v Hobartu. Většinou jde o finanční skupiny ze Středního východu,
Evropy nebo Kanady, které získaly 99letý pronájem.

Národní auditorská komise doporučila ve střednědobém horizontu privatizaci Australské pošty, Mincovny (Royal
Australian Mint), Moorebank Intermodal Company Limited, Australian Rail Track Corporation Limited a COMCAR.

Aktuální sektorové příležitosti pro Austrálii

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

5.2 Kalendář akcí

AUSRAIL – Veletrh železniční a kolejové dopravy s nejvýznamnějšími australskými asociacemi v oboru. Datum konání:
21.-23. listopadu 2017. Místo konání: Brisbane. Web: www.ausrail.com

NATIONAL MANUFACTURING WEEK – Největší strojírenský veletrh v Austrálii. Datum konání: 9.-12. 5. 2017. Místo
konání: Melbourne. Web: www.nationalmanufacturingweek.com.au

HEALTH CARE WEEK - Největší veletrh zdravotnické techniky v Austrálii. V roce 2015 i 2016 za české účasti. Datum
konání 8.-9. března 2017. Místo konání: Sydney. Web:http://www.austhealthweek.com.au/.

OZWATER – Nejvýznamnější australská vodohospodářská konference a výstava. Datum konání: 16.-18. května 2017.
Místo konání: Sydney. Web: www.ozwater.org

AIMEX – Největší australský veletrh pro sektor těžby. Datum konání: 29.- 31. srpna 2017. Místo konání: Sydney. Web:
www.aimex.com.au

FINE FOOD AUSTRALIA – Nejvýznamnější gastronomický veletrh. Česká účast v roce 2015 i 2016. Datum konání: 11.-14.
září 2017. Místo konání: Sydney. Web: www.finefoodaustralia.com.au, www.finefood.com.au

CeBIT AUSTRALIA – Veletrh a konference informačních a komunikačních technologií. Datum konání: 23.-25. května 2017
Místo konání: Sydney. Web: www.cebit.com.au

TOY HOBBY & NURSERY FAIR – Nejvýznamnější veletrh hraček v Austrálii. Datum konání: 5. -8. března 2017 Místo
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konání: Melbourne. Web: http://austoy.com.au/

DESIGNBUILD – Australský veletrh v oboru stavebnictví - stavebních materiálů, služeb a technologií. V roce 2016 za české
účasti. Datum konání: 3.-5. května 2017 Místo konání: Sydney. Web:www.designbuildexpo.com.au

HOME & GIVING FAIR+ FASHION EXPOSED – Veletrh domácích potřeb a dárkového zboží. + nejvýznamnější australský
módní veletrh. Datum konání: 5.-9. srpna 2017. Místo konání: Melbourne. Web: www.homeandgiving.com,
www.fashionexposed.com

AUSPACK – Veletrh obalové techniky - strojového vybavení, materiálů a technologií. Datum konání: 7.-10. března 2017.
Místo konání: Sydney. Web: www.auspack.com.au

AUSBIOTECH – Veletrh a konference pro oblast biotechnologií. Datum konání: 25. -27. října 2017. Místo konání:
Adelaide. Web: http://ausbiotechnc.org/
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Z hlediska českých vývozních podniků je nejdůležitějším subjektem dovozce a distributor na úrovni velkoobchodu. Vlastní
prodejní technika a marketingové praktiky na vnitřním trhu jsou většinou přenechány místním maloobchodním
subjektům. Vzhledem ke geografické rozlehlosti země a relativní samostatnosti jednotlivých států je třeba volit importéra
se zastoupením ve většině australských států a nejlépe zároveň i na Novém Zélandu. Pouze dovoz prostřednictvím
významnějších a v oboru zavedených firem přináší dlouhodobé výsledky.

Poněkud jiná je situace u zboží investičního charakteru a strojírenských komponentů. Nedostatečně zajištěná servisní síť,
nepružné a nepravidelné dodávky náhradních dílů a nedostatečné reference z vyspělých světových trhů jsou hlavními
limitujícími faktory českých firem ve vývozu strojírenské produkce. Pro nejvýznamnější australské firmy ve
zpracovatelském nebo těžebním průmyslu připadají v úvahu pouze dodávky od předkvalifikovaných firem se světovými
referencemi. Rovněž inženýrské firmy zahrnou do užšího výboru potenciálních dodavatelů pouze osvědčené a investorem
schválené dodavatele zařízení a komponentů. Je dobré zaměřit se i na tradice. Československou stojní výrobu si mnozí
Australané stále vybavují jako kvalitní.

Základním prvkem úspěšného vývozu na australský trh je vhodný dovozce a distributor. Vzhledem k relativně vysokým
obchodním nákladům požadují dovozci/distributoři většinou exkluzivní zastupitelskou smlouvu. Významnější a trvalejší
obrat je docilován pouze u těch položek, které jsou realizovány zavedeným místním zástupcem. Při výběru partnera je
nutno zvažovat zejména postavení dovozce na trhu, jeho odběratelskou síť a kontakty a zastoupení v ostatních
australských státech.

Studie World Bank Doing Business 2016 umístila Austrálii na 13. příčce na světě v seznamu zemí, které mají nejpřátelštější
obchodní prostředí a nejméně náročné regulace. K započetí vlastního podnikání typu společnosti s ručením omezeným
jsou zapotřebí pouze dva dny, je nutné podstoupit dvě administrativní procedury a mít k dispozici 1 % průměrného
ročního příjmu na osobu.

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

Dovozy nejsou kvantitativně omezeny, licenční režim byl postupně počátkem 90. let zrušen. Poslední kvantitativní
omezení platilo do roku 1994 (na dovoz sýrů). Omezení dovozu se týká pouze zboží ohrožujícího zdraví, bezpečnost nebo
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morální úroveň obyvatelstva. Dovoz zdravotních pomůcek, léčiv, farmaceutických výrobků a preparátů podléhá souhlasu
ministerstva zdravotnictví. Zvláštní povolení se vyžaduje též při dovozu zbraní, radioaktivních materiálů, zboží obsahující
olovo a u výrobků, vyrobených z materiálů z ohrožených druhů živočichů nebo rostlin. Australané si chrání svůj
potravinářský trh. Např. pro dovoz masných výrobků platí striktní podmínky týkající se tepelného zpracování.

U řady výrobků se vyžaduje schválení vhodnosti výrobku pro všeobecnou spotřebu na základě zákona o ochraně
spotřebitele, a to před zahájením vlastního dovozu do země. Dále jsou vyžadovány atesty spotřebního zboží, které musí
odpovídat místním spotřebitelským standardům. Zajištění těchto zkoušek při zavedení dovozu výrobku je časově a
finančně velmi náročné. U spotřebního zboží platí, že na obalu musí být v anglickém jazyce vyznačen název a stručný
popis zboží, země jeho původu a kontaktní údaje australské dovozní firmy.

Devizová kontrola byla zrušena v roce 1983. Transfery devizových prostředků jsou volné. Při dovozu a vývozu valut nad
částku 10 000 AUD v cestovním styku je stanovena oznamovací povinnost u celních orgánů. Taktéž transakce v hotovosti
nad hodnotu 10 000 AUD a všechny podezřelé transakce musí být ohlášeny finančními ústavy agentuře Financial
Transaction Reports Agency.

Austrálie uplatňuje antidumpingová opatření v případě, že hrozí materiální újma místnímu výrobci nebo je ohroženo
založení místního průmyslu v daném oboru u produktů, jejichž dovozní cena je nižší než běžná cena v zemi původu.
Australský podnik může svou stížnost hlásit anti-dumpingové komisi, která má 155 dní na vyšetřování, své doporučení
pak předkládá ministrovi průmyslu a inovací. V roce 2015 se antidumpingové opatření řešilo v souvislosti s dovozem
novinového papíru z Francie, švédské oceli nebo konzervovaných rajčat z Itálie.

Celní správa se zabývá dohledem nad dodržováním autorských práv a ochranou registrovaných obchodních značek.
Intelektuální vlastnictví je v Austrálii chráněno několika zákony (Patents Act 1952, Designs Act 1906) a mezinárodními
úmluvami, jejichž je Austrálie členem(World Intellectual Property Organization, Paris Convention for Protection of Industrial
Property, Patent Cooperation Treaty a další).

Austrálie kontroluje export strategických druhů zboží, zejména pak zbraní a surovin dvojího užití. Kontrola je řízena
federálním ministerstvem obrany na základě systému tzv. Customs Prohibited Exports Regulation. Licence k vývozu vydává
oddělení ministerstva zvané Strategic Policy and Operations Branch a za finální dodržování těchto pravidel je odpovědná
australská celní správa.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení vlastního zastoupení je možné formou:

• založením dceřiné firmy jako australského právního subjektu,
• pobočky mateřské firmy jako zahraničního subjektu,
• firemní reprezentace (reprezentační kanceláře), která nemá oprávnění vstupovat do právních závazků.

Podmínky pro založení a závazky (zejména daňové) se dle jednotlivých typů společností liší. Právní rámec zakládání firem
je určován zákonem Corporations Law. Registrace ekonomických subjektů je prováděna zásadně u Australian Securities
and Investments Commission (www.asic.gov.au).

Firmy jsou povinny používat na veškeré oficiální firemní dokumentaci daňové a registrační číslo zvané Australian Business
Number (ABN - tj. obdoba českého IČO a DIČ), které ASIC vydává. V případě pobočky registrované jako cizí společnost
obdrží filiálka číslo ARBN - Australian Registered Body Number. Náklady na registraci společnosti činí 463 AUD. Požadavky
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na založení firmy zahraničním subjektem jsou stejné ve všech státech australské federace a jsou shodné s požadavky
kladenými na místní firmy. Po úvodní centrální registraci firmy u ASIC je třeba ještě zaregistrovat obchodní jméno firmy ve
všech australských státech, ve kterých bude firma operovat.

V praxi je v Austrálii využíváno několik forem podnikání, jako např.:

• společnosti s ručením omezeným (společnost vlastníků - Pty. Ltd. nebo společnost veřejná - Ltd.) - jedná se o
naprosto převažující formy podnikání,

• partnerství (partnership), partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
• podniky jednotlivce (sole proprietors),
• trusty (trusts),
• joint ventures.

Pro podnikání zahraniční společnosti lze využít formy dceřiné společnosti nebo pobočky, pro neobchodní činnost i
reprezentační kanceláře. Zahraniční firmy však většinou upřednostňují založení dceřiné společnosti, která má výhodu
místního právního subjektu. Založení filiálky jako zahraničního subjektu je z důvodu formálních požadavků na předkládání
veškeré účetní dokumentace mateřské firmy v anglickém jazyce z praktického hlediska pro český subjekt nevýhodné.
Naopak určitou výhodou této formy je skutečnost, že filiálka nemusí zaměstnávat australského residenta jako jednatele
firmy.

Joint ventures, jako forma společného podnikání několika subjektů včetně zahraničních, jsou obvyklou formou účasti na
společném projektu po určitou dobu. Z právního hlediska je posuzována tato forma jako partnerství (partnership) na
základě partnerské smlouvy.

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

Z hlediska českých exportních firem mohou být pro podporu prodeje na australském trhu využity následující druhy
propagační činnosti:

• inzerce a publikování v denním a odborném tisku (The Australian, The Financial Review, The Sydney Morning Herald,
Sun Herald + velké množství odborných časopisů vydávaných či aspoň distribuovaných v Austrálii)

• účast na specializovaných výstavách, a to zejména prostřednictvím australského dovozce nebo v rámci oficiální účasti
ČR

• akce public relations
• odborné semináře a prezentace.

Pro běžnou akviziční činnost však doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce používaných tištěných
propagačních materiálů, výročních zpráv apod. včetně jazykové správnosti ověřené rodilým mluvčím. Je třeba klást velký
důraz na preciznost zpracování, správné používání odborných anglických výrazů a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných
údajů na webových stránkách.

Veletrhy a výstavy

V rámci významných veletrhů v Austrálii (viz Kapitola 5.2. - Kalendář akcí) se na veletrhu zdravotnické techniky a
zdravotnického materiálu Health Care Week představuje každoročně již od roku 2015 firma Linet, s.r.o.

V letech 2014-2016 se na veletrhu Fine Food na společném stánku ČR i díky podpoře z projektů ekonomické diplomacie
představily české firmy z oblasti potravinářského průmyslu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Austrálie

38/46 http://www.businessinfo.cz/australie © Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

http://www.mzv.cz/sydney/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy/australie/index.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy/australie/index.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy/australie/index.html
http://www.businessinfo.cz/australie


V roce 2017 byla podpořena účast českých firem z oblasti strojírenství na veletrhu Manufacturing Week v Melbourne.

Obecně můžeme účast českých firem na velkých profesně zaměřených veletrzích doporučit jako vhodnou formu
propagace a případného kontaktu s distributory při vstupu na australský trh, ač náklady na pronájem výstavní plochy jsou
v Austrálii velmi vysoké.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Austrálie patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví úzkostlivě střeží a dodržují. Za ochranu práv
duševního vlastnictví je v Austrálii zodpovědný úřad pro duševní vlastnictví. Úřad se zabývá jak ochranou patentovou, tak
i ochranou obchodních značek, designu výrobků nebo šlechtitelských práv. Bližší informace je možné získat na
http://www.ipaustralia.gov.au/.

6.6 Trh veřejných zakázek

Austrálie je členem WTO od 1. ledna 1995, není sice v jejím rámci signatářem mezinárodní dohody o veřejných zakázkách
(Agreement on Government Procurement), nicméně od roku 2015 je v přípravném procesu k připojení k výše uvedené
dohodě. V současné době ovšem může v tendrových podmínkách volně specifikovat podíl domácí produkce na celkovém
objemu dodávek. Této možnosti bývá hojně využíváno a téměř každý významnější tendr obsahuje podmínku určitého
podílu domácí produkce (míněno australské nebo novozélandské - viz níže). Australská federální vláda průběžně provádí
revizi tohoto přístupu s cílem podpisu uvedené dohody WTO.

Od 1. března 2017 platí také další přísnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek na federální úrovni (Commonwealth
Procurement Rules). Tato pravidla dále zpřísňují regulační mechanismy týkající se pracovních podmínek, zdraví,
bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Vyžadováno je také plnění australských standardů a novinkou jsou i paragrafy,
které vyžadují posuzování účastníků tendrů s hodnotou vyšší než 4/7,5 (u staveb) mil. AUD z hlediska "širšího
ekonomického benefitu", tj. přínosu pro AU ekonomiku nad rámec zadávaného tendru.

Všechny federální státní zakázky administrované Minsterstvem financí (AusTender) jsou zveřejňovány prostřednictvím
internetu na www.tenders.gov.au. Tendry jednotlivých států a teritorií jsou vyhlašovány místními vládami. Korektnost
tendrového řízení je dána vnitřním nařízením federální vlády (Commonwealth Procurement Guidelines). Austrálie patří k
zemím s nejnižší korupcí na světě. Zřejmě proto mají vládní úředníci poměrně vysokou rozhodovací pravomoc. Hlavním
kritériem je dosažení dodávky služeb nebo zboží od schopného dodavatele, který zaručí dodání v příslušné kvalitě za
akceptovatelnou cenu (value for money policy). Nejnižší cena tedy ještě nemusí být zárukou získání vládní zakázky.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci domácího průmyslu a vládních institucí zejména v klíčových zakázkách, jako je
oblast dodávek vojenského materiálu. Nákupy federálního ministerstva obrany jsou vedeny snahou dlouhodobým
zapojením australských firem do výzkumu, vývoje a výroby zařízení pro určitý projekt.

Přímá účast zahraniční firmy na tendru je velmi složitá a bez zapojení místního partnera téměř nemožná. Preferenci při
výběru mají australské a novozélandské firmy, resp. zboží vyrobené v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Od roku 1997,
kdy byla uzavřena dohoda mezi Austrálií a Novým Zélandem o rovném přístupu k vládním zakázkám firmami obou zemí
(ANZ policy), může jen ve výjimečných případech dojít k výběru zahraničního dodavatele. Z výše uvedeného vyplývá, že
vládních tendrů v Austrálii je možno se účastnit víceméně pouze prostřednictvím místních dovozců a distributorů a jen
zřídkakdy přímo. Přechod na elektronické spojení dodavatele pomocí internetu může vyvolávat dojem, že se tohoto
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procesu může přímo zúčastnit i zahraniční dodavatel, což je ovšem zavádějící a realitě poměrně vzdálené.

Přehled základních internetových adres pro tendry:

• Commonwealth Electronic Tender System
• Nový Jižní Wales
• Queensland
• Západní Austrálie
• Jižní Austrálie
• Tasmánie

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

Obchodní spory nejsou v Austrálii příliš častým jevem, což vyplývá z relativně vysoké korektnosti a solidnosti obchodních
vztahů. V zájmu předcházení pozdějším nedorozuměním je dobré při uzavírání obchodních smluv nezapomenout na
klauzuli, podle obchodního práva které země se případný spor bude řešit. Australské subjekty však v naprosté většině
případů vyžadují řízení smlouvy australským právem.

U aktérů komerčních sporů v Austrálii bývá před soudní cestou dávána přednost řešení obchodních sporů cestou
mimosoudní. Spory lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím obchodní arbitráže při Australian Centre for International
Commercial Arbitration (www.acica.com.au).

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

Obchodní styk je určován britskými a americkými zvyklostmi. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka,
znalost všeobecných světových a případně místních reálií, komunikační schopnosti, profesionální přístup. V obchodním
styku je národnostní rozmanitost australského obyvatelstva výhodou, neboť zástupci zahraničních firem jsou přijímáni bez
jakýchkoliv předsudků a výchozí pozici pro jednání mají všichni v zásadě stejnou.

Hlavními rysy obchodního jednání jsou konkrétnost a přímočarost. Závěry jednání je zvykem písemně potvrdit, přičemž
dohodnuté závěry se plní. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné naplánovat a sjednat předem. Nejsou časté
tzv. zdvořilostní návštěvy bez konkrétního obsahu, dává se přednost intenzívním a kratším jednáním. Vizitky se vyměňují
bez zvláštního rituálu, spíše pro informaci a ne vždy je mají jednající k dispozici. Australané preferují jednodušší, graficky
střídmé vizitky s výrazným a většinou barevně odlišeným logem. Výměna drobných dárků mezi jednajícími stranami je
spíše výjimkou. Velmi brzy po seznámení se s protistranou přecházejí Australané k oslovování křestním jménem, což platí
i o následné obchodní korespondenci. Důvěru australských partnerů lze získat poměrně lehce, neboť vycházejí z
předpokladu, že dlouhodobý obchodní vztah by měl být výhodný pro obě strany. V případě nepoctivého jednání však lze
jejich důvěru také stejně lehce a většinou definitivně ztratit.

I přes neformální způsob života se v obchodním styku vyžaduje společenské oblečení, při některých zvláště významných
společenských příležitostech je předepsán smoking. Toto však neplatí mimo velká města, venkovské oblasti se vyznačují
velkou neformálností.

Státní svátky státu NSW v roce 2016
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• 1. ledna New Year's Day
• 26. ledna Australia Day
• 25. března Good Friday
• 28. března Easter Monday
• 25. dubna Anzac Day
• 13. června Queen's Birthday
• 3. října Labour Day
• 25. prosince Christmas Day
• 26. prosince Boxing Day

Jednotlivé australské státy uznávají některé další svátky.

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá délka pracovního týdne je mezi 35 - 40 hodinami. Základní pracovní doba začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod.
Banky a pošty jsou otevřeny od 9.30 - 16.00 hod. (v pátek do 17.00 hod.), vybrané hlavní pošty jsou otevřeny v sobotu
9.00 - 12.00 hod.

Prodejní doba je 9.00 – 17.30 hod., ve čtvrtek do 20.00 hod., v sobotu 9.00 - 16.00 hod. Některé větší obchody s
potravinami jsou otevřeny včetně soboty a neděle 9.00 - 24.00 hod., vybrané obchody (typu českých Večerek) jsou
otevřeny 24 hodin denně. Ceny základních potravin se pohybují zhruba na úrovni cenové hladiny západoevropských zemí.

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

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data
odjezdu z Austrálie a platné australské vízum.

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud
neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po
příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země. Letenka musí být zakoupena jako „balíček“ a ne jednotlivě.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

O australská turistická víza lze žádat:

1. prostřednictvím internetu;
2. prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR;
3. prostřednictvím australského velvyslanectví ve Vídni.

ad 1) Podání žádosti a udělení víza probíhají prostřednictvím internetu.

Systém pro elektronické udělování víz se nazývá „eVisitors“. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou:

• turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie
• pas žadatele musí být vydán Českou republikou
• žadatel musí žádost podávat mimo území Austrálie
• žadatel musí být v dobrém zdravotním stavu (nesmí mít tuberkulózu)
• žadatel musí mít čistý trestní rejstřík

Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku, přičemž každý pobyt může
být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.
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Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do
přibližně několika dní.

Turistické vízum neopravňuje k pracovní činnosti. Za elektronická podání žádosti o australská turistická víza a krátkodobá
víza za účelem obchodu se neplatí žádný poplatek.

Informace o podmínkách prodlužování australských víz lze nalézt na webových stránkách.

Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.

Veškeré informace jsou k dispozici na: https://www.border.gov.au

Registrace, přihlašovací povinnost

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu na letišti.
Úředník Ministerstva pro imigraci registruje návštěvníky po vyplnění formuláře „Incoming Passenger Card“, v němž každý
turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.

Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových
látek. Zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100
ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky platí pouze u přepravy léčiv
nutných na cestu a výrobků pro malé děti.

Krátce před příjezdem do Austrálie návštěvník nebo rodina jako celek vyplňuje Travellers Statement. Formulář je nutno
vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky. Všechny potraviny (v syrovém i konzervovaném stavu) jsou
cestující povinni deklarovat; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že
karanténní kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení
celních, karanténních a fyto-sanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty od 200 do několika tisíc australských dolarů.
Karanténní prohlídky s hrozbou sankcí se uskutečňují i při překročení hranic mezi australskými státy, resp. při vstupu do
některých ovocnářských oblastí.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Za účelem řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou čeští občané používat
jak mezinárodní řidičský průkaz, tak i český řidičský průkaz s překladem po celou dobu svého turistického pobytu. Na
silnicích je omezená cestovní rychlost, a to na 50 km/h - 60 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a 110 km/h na speciálně
značených rychlostních komunikacích. Limity se v jednotlivých státech a městských čtvrtích liší. Bezpečnostní pásy jsou
povinné i na zadních sedadlech automobilu. Přestupky cizinců nejsou dopravní policií tolerovány a jsou vymáhány i na
dálku.

Cizinci opouštějící Austrálii mají nárok na vrácení daně ze zboží a služeb (Goods and Services Tax - GST) ve výši 10%.
Podmínkou je, že zboží musí být v celkové hodnotě větší než 200,- AUD a musí být zakoupeno v jednom obchodě, ne
dříve než 30 dnů před odjezdem z Austrálie. Dále musí být zakoupené zboží zabaleno jako příruční zavazadlo, neboť
přepážky pro vrácení GST jsou umístěny na mezinárodních letištích až za prostorem pro odbavení zavazadel. Při
vyřizování žádosti je nutné předložit daňový doklad a vlastní zboží ke kontrole.

Vrácenou daň lze obdržet několika způsoby:

• v hotovosti v AUD přímo na letišti,
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• šekem vystaveným na AUD a zaslaným na adresu příjemce,
• šekem vystaveným na libovolnou zahraniční měnu a zaslaným na adresu příjemce,
• bankovním převodem v AUD na určený účet u australské banky, nebo
• připsáním v AUD na kreditní účet příjemce (pouze VISA, MasterCard, American Express nebo Diners Club).

Kompletní podrobnou informaci o tomto systému lze získat na internetové adrese www.customs.gov.au

Austrálie nepatří k zemím s vysokou kriminalitou. Je však třeba věnovat pozornost svým osobním dokladům i cenným
předmětům a zásadně je nenechávat v autě či bez dozoru. Při pobytu ve velkých městech je vhodné zejména v nočních
hodinách dbát zvýšené opatrnosti v některých čtvrtích (např. Redfern či Kings Cross v Sydney).

Z hlediska plánování obchodních cest je dobré pamatovat na skutečnost, že roční období jsou v Austrálii přesně opačně
než na severní polokouli (léto je v období měsíců prosinec - únor, zima v období měsíců červen - srpen). Australané si své
dovolené vybírají většinou v období hlavních školních prázdnin, tedy v době od 15. prosince do 31. ledna. Z tohoto
důvodu se pro služební cesty zásadně nedoporučuje období prosinec/leden, kdy má většina firem prázdninový provoz a
bývá velmi složité domluvit obchodní schůzku.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů ČR v Austrálii:

• studenti, kteří jsou v Austrálii na studentských vízech, si mohou vyřídit pracovní povolení na 40 hodin po dobu 14
dnů

• dále lze získat pracovní povolení přes tzv. sponsorship visa (Employers, Skilled Workers). Vláda v současné době
zpřísňuje podmínky pro vydávání tohoto druhu víz a také zvyšuje poplatky za tato víza.

• veškeré další informace jsou k dispozici na webu https://www.border.gov.au

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Austrálii je na vysoké mezinárodní úrovni, tomu však odpovídají i ceny za zdravotní péči, které jsou velmi
vysoké. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí cca 60–100 AUD, za návštěvu odborného lékaře cca 150–200 AUD, za
antibiotika cca 20 AUD za balení, za 1 den pobytu v nemocnici od 500 AUD výše, za RTG 120 a více AUD. Z tohoto
důvodu je nezbytné, aby turista před jakoukoliv, i krátkodobou cestou do Austrálie uzavřel zdravotní pojistnou smlouvu
na cestu a pobyt v zahraničí.

Zdravotní pojištění cizinců v Austrálii je možno uzavřít pouze u soukromé zdravotní pojišťovny. Toto představuje zvýšený
náklad pracovníka a otázku zdravotního pojištění se doporučuje projednat se zaměstnavatelem v rámci sjednávání
pracovního kontraktu.

Austrálie nepatří mezi zdravotně riziková teritoria, zvláštní očkování není nutné. Austrálie je však zemí s vysokým
výskytem rakoviny kůže. Doporučuje se proto zvýšená ochrana pokožky a očí před slunečním zářením.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Canbeře (ZÚ Canberra)
Ing. Martin Pohl, velvyslanec
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit
O'Malley ACT 2606
Australia
tel: +61-2-6290 1386
fax: +61-2-6290 0006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/canberra

působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát
Samoa, Šalomounovy ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy

konzulární obvod: Teritorium australského hlavního města (ACT)

Generální konzulát České republiky v Sydney
Ing. Hana Flanderová, generální konzulka
Consulate of the Czech Republic
169 Military Road
Dover Heights NSW 2030
Australia
tel: +61-2-9581 0111
fax: +61-2-9371 9635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/sydney

Honorární konzuláty ČR v Austrálii
Victoria - JUDr. Milan Kantor, OA
Honorary Consul General of the Czech Republic
Level 11, 500 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
telefon: +61-3-9629 6196
fax: +61-3-9629 1311
email: melbourne@honorary.mzv.cz

Západní Austrálie
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Ing. Zdeněk Cihelka
Honorary Consul of the Czech Republic
27 Virgilia Street
Duncraig, PERTH WA 6023
telefon: +61 8 9246 7102
fax: +61 8 9246 7016

Tasmánie - Milena Mills
Honorary Consul of the Czech Republic
46 Horizon Drive
Sorell, TAS 7172
telefon: +61 3 62693859
fax: +61 3 62693859
e-mail: hobart@honorary.mzv.cz

Queensland
Francis Edward CARROLL
Honorary Consul of the Czech Republic
Shop 6 "Wishard Square", 290 Newnham Road
QLD 4122 Wishard
PO BOX 6007
telefon: +61 7 3343 9522
fax: +61 7 3343 4299
e-mail: brisbane@honorary.mzv.cz

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

MZV ČR
odbor Asie
Loretánské nám.5
11800 Praha 1

MPO – Odbor mimoevropských zemí
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Pracoviště – Politických vězňů 20
Ing. Vojtěch Helikar
Vedoucí zastoupení v Sydney
Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro Austrálii a Nový Zéland

Czech Trade Sydney
22. patro, Tower 2, Westfield Bondi Junction, 101 Grafton street,
SYDNEY NSW 20000
Telefon: +61 9089 7605
Mobil: + 61 474 135 224
Skype: ZKSydney
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E-mail: vojtech.helikar@czechtrade.cz
Web: www.mpo.cz, www.czechtrade.cz

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

Národní směrové číslo (country code) Austrálie je 61.

Existují čtyři oblastní směrová čísla (area codes):

• 2 – Nový Jižní Wales (hlavní město Sydney), ACT (Canberra)
• 3 – Victoria (hlavní město Melbourne), Tasmánie (hlavní město Hobart)
• 7 – Queensland (hlavní město Brisbane)
• 8 – Jižní Austrálie (hlavní město Adelaide), Západní Austrálie (hlavní město Perth), Severní teritorium (hlavní město

Darwin)

Celá telefonní síť v zemi využívá osmimístných místních telefonních čísel.

Důležitá telefonní čísla:

• policie-tísňové volání - 000 bez poplatku
• záchranná služba - 000 bez poplatku
• hasiči - 000 bez poplatku.
• policie v běžném styku (mimo tísňové volání) -131 444
• Informace o telefonních číslech: 1223

7.4 Internetové informační zdroje

• www.australia.gov.au Australian Federal Government
• www.business.gov.au Federal Government’s Business Point
• www.dfat.gov.au Department of Foreign Affairs and Trade
• www.immi.gov.au Department of Immigration
• www.abs.gov.au Australian Bureau of Statistics
• www.ato.gov.au Australian Taxation Office (daňový úřad)
• www.customs.gov.au Australian Customs Service (celní správa)
• www.austrade.gov.au Agentura na podporu obchodu AUSTRADE
• www.csiro.au Vládní agentura pro vědu a výzkum CSIRO
• www.australia.com Australian Tourist Commission
• www.yellowpages.com.au Australské „Zlaté stránky“
• www.smh.com.au Deník The Sydney Morning Herald
• www.theage.com.au Deník The Age
• www.afr.com.au Deník The Australian Financial Review
• www.news.com.au The News Corporation
• www.austlii.edu.au Australasian Legal Information Institute - přehled australských státních i federálních zákonů,

předpisů a norem a významných právních případů
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