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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Bhútánské království

Anglicky: Kingdom of Bhutan

Bhutánsky: Druk Gyalkhap (zkráceně Druk Yul)

Hlavou státu je od 14.12.2006 král Džigme Khesar Namgyel Wangčhung, který nastoupil na trůn po svém otci Džigme
Singye Wangčhung.

Složení vlády: tzv. rada ministrů (Lhengye Shungtsog) je jmenovaná králem a schvalovaná Národním shromážděním.
Funkční období členů vlády je 5 let.

• LyonchhenTshering Tobgay – premiér
• Dorji Choden – ministryně sociálních věcí a osídlení
• Lyonpo Lekey Dorji – ministr pro ekonomické záležitosti
• Lyonpo Namgay Dorji – ministr financí
• Lyonpro Damcho Dorji – ministr zahraničí
• Lyonpo Tandin Wangchuk – ministr zdravotnictví
• Lyonpo Dawa Gyaltshen – ministr vnitra a kultury
• Norbu Wangchuk – ministr školství
• Lyonpo Yeshey Dorji – ministr zemědělství
• D. N. Dhungyel – ministr pro komunikace a IT
• Lyonpo Ngeema Sangay Tshempo – ministr práce a lidských zdrojů

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
• Populace: 750 125 (odhad červenec 2016)
• Přírůstek obyvatelstva: 1,09 % (odhad červenec 2016)
• Průměrný věk: 27,2 roku

Věková struktura:

věková skupina počet obyv. (muži) počet obyv. (ženy) souhrnně v % z celku

0-14 100 672 96 368 26,27 %

15-24 73 398 70 704 19,21 %

25-54 169 079 148 873 42,39 %

55-64 23 869 20 656 5,94 %
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Nad 65 24 301 22 205 6,2 %

Národnostní složení: Bhútové – 50 %, etničtí Nepálci – 35 % (Lhotšampové), domorodé a migrující kmeny – 15 %.

Náboženské složení: tibetský buddhismus: 75.3 %, hinduismus: 22.1 %, islám a další 2.6 % (odhad 2005).

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.

Údaje jsou v mld. USD.

2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016

HDP (mld. USD) 1.83 2.13 2.086 2.209 2,50

Meziroční růst
HDP (%)

6,5 4,9 6,4 7,7 6,1

HDP na obyv.
(tis.USD)

7 100 7 200 7 700 7 800 7 900

Míra inflace (%) 10,9 8,8 8,3 5,7 2,9

Nezaměstnanost 2,1 2,9 2,6 2,6 2,9

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Bhútán je jednou z nejmenších ekonomik na světě, v roce 2016 se podle metodologie Světové banky nacházel v kategorii
středně příjmových zemí. Primární linií státní politiky Bhútánu ve vztahu k rozvoji ekonomiky zůstává důraz na zachování
životního prostředí a kulturních tradic, i přesto však Bhútán usiluje o silný ekonomický růst.

Ekonomika země byla tak jako v předchozích letech řízena v souladu se snahami o dosažení hrubého národního štěstí
(Gross National Happines), které jsou formulovány v koncepčním vládním materiálu „Vision 2020“ pokrývající období
2000 – 2020. Dosažení střednědobých cílů umožňují pětileté plány. BT pokračoval v implementaci 11. pětiletého plánu,
který začal v r. 2013, jehož cílem je dosažení soběstačnosti, decentralizace, snížení nezaměstnanosti mládeže, odstranění
chudoby (z 12 % na méně než 5 %), posílení sociálních služeb, diverzifikace ekonomiky a vývozu, odstranění rozdílů mezi
městy a venkovem, snížení korupce.
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V září 2016 byla spuštěna příprava 12. pětiletého plánu, který má být finalizován koncem roku 2017. Klíčovými oblastmi
jsou vzdělávání, zdravotní péče, ekologie, životní podmínky, kultura, dobré vládnutí. Příjmy by měly činit 317,3 mld. BTN,
výdaje pak 322,8 mld. BTN.

Bhútánu se v posledním období obnovit rychlejší tempo ekonomického růstu. Vláda očekává, že v následujících letech by
měl růst dále akcelerovat někam až k hranici přesahující 9 procent v roce 2018.

BT ekonomika je v mnoha ohledech nesoběstačná, závislá ve velké míře na Indii, rozvojové pomoci a půjčkách. Indie
poskytuje Bhútánu každoročně finanční podporu v objemu 60 mil. USD, která představuje více než polovinu indické
zahraniční pomoci. Dvě třetiny zahraničního dluhu jsou splatné Indii.

Tahounem ekonomického růstu země byla i v minulém roce především výroba a export elektrické energie (představuje až
49 % státních příjmů) a do budoucna by právě hydroenergetické projekty měly být hlavním zdrojem pracovních
příležitostí a zárukou zvyšování výkonu bhútánského hospodářství. Na druhou stranu vysoká závislost na jednom
příjmovém zdroji způsobuje výraznou strukturální nerovnováhu. Výdaje vynaložená na výstavbu nových energetických
zdrojů, aniž by zatím generovaly jakékoli příjmy, dramaticky zvyšují zadluženost země

Výzvami pro ekonomický rozvoj je sektorová nerovnováha, vysoká zaměstnanost v zemědělství a lesnictví (až 60 %),
neklesající nezaměstnanost mladých, poddimenzovaný sektor služeb, zaostalost průmyslové základny, postupného
opouštění tradičních profesí a zemědělství a stěhování (zejména mladé generace) do měst, malé zapojení soukromého
sektoru do investic, komplikovaný systém regulací a kontrol a obtížné získávání průmyslových licencí pro zahraniční
investory, omezený trh kvalifikovaných pracovních sil či finančních služeb. Bhútán potřebuje vytvořit na 80 tisíc nových
pracovních míst, aby pokryl populační nárůst a našel uplatnění pro mladou generaci Bhútánců. Snahou vládnoucí
garnitury je udržet alespoň část z nich na vesnicích a zaměstnat je v zemědělství. Modernizace zemědělského sektoru a
získání zahraničních investic do této oblasti je jedním z hlavních cílů stávající vlády.

Vláda plánuje řadu nových investic, především výstavbu nových hotelů a resortů. Rozvoj země je však limitován, např.
důlní průmysl, jaderná energetika jsou velmi obtížné skloubit s konceptem ekologického přístupu; dle ústavy musí BT
např. udržet 65 % plochy pro lesy, v posledních letech se dokonce podařilo zalesnit až 85 % celkové plochy).

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

Období 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Celkové příjmy
(mil. USD)

581,2 615,7 590,8 608 640,4

Celkové výdaje
(mil USD)

678,9 651,2 614 692.7 703.3

Saldo (% HDP) -32,6 -26,4 - 28,4 -30,2 - 62,9
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1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Údaje v mil. USD:

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

Bilance běžného
účtu

-311,6 401,5 -459 -591 -579

Devizové rezervy
mimo zlata

930 - 1 184 1 305 1 304

Celkový zahraniční
dluh

1 578 1 707 1 844 1 855 2 261

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jako centrální banka Bhútánu a ústřední regulační úřad funguje Royal Monetary Authority (RMA). Bhútán má de facto
měnovou unii s Indií, což limituje roli RMA. RMA vydává bankovky, reguluje monetární politiku, koordinuje aktivity
finančních institucí. Správu finanční pomoci venkovským oblastem převzala v r. 1988 Bhutan Development Finance
Corporation, kterou částečně financuje Asijská rozvojová banka (ADB). Od 1.8.2010 RMA pověřila směnnými službami
komerční banky.

Největší komerční bankou v Bhútánu je Bank of Bhutan (BB), která byla částečně privatizována částečně ji vlastní State
Bank of India. Od r. 1982 je BB hlavním poskytovatelem půjček pro RMA na vládní programy. BB má po celém Bhútánu 26
poboček. Bankomaty lze nalézt především v hlavním městě Thimpú, Paro a Phuntsholingu, využívají je však zatím vesměs
pouze cizinci.

V Bhútánu pomalu vznikají také nebankovní finanční instituce jako součást ekonomického modernizačního procesu.
Pojišťovací služby zajišťuje Royal Insurance Corporation of Bhutan (RICB).

1.7. Daňový systém

Do r. 1960 byly v Bhútánu vybírány pouze daně z půdy, které byly nahrazeny daní z půdy, majetku, z obchodního příjmu a
spotřebními daněmi. Nejvýznamnější daňové reformy proběhly v r. 1989, 1992.

Každý podnikatelský subjekt nebo firma se musí zaregistrovat u některé z 8 poboček Regional Revenue & Customs Office
(RRCO), která vydá obchodní licenci nebo povolení k podnikání. Současně s registrací vydává RRCO vydává každému
subjektu číslo daňového poplatníka (Taxpayer Number, TPN), které se udává jako reference při vyúčtování daní. Daně se
platí k 31.3. daného roku, formulář podávají podnikatelské subjekty na RRCO. Daňovou politiku spravuje Ministerstvo
financí, viz http://www.mof.gov.bt/.
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Struktura přímých daní:

Daň z příjmu právnických osob (BIT) 30% z čistého zisku

Daň z příjmu firem (CIT) 30% z čistého zisku

Daň z příjmu fyzických osob (PIT):

Příjmy Daňová sazba

0 - 100,000 0%

100,001 - 250,000 10%

250,001 - 500,000 15%

500,001 - 1,000,000 20%

1,000,001 a výše 25%

Daň z převodu nemovitosti: 5%
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Vesnické daně: daň z půdy, daň z nemovitosti, daň z dobytku.

Další přímé daně: daň z motorového prostředku, daň z cestovního ruchu, daň pro členy královské rodiny, komunální daň,
daň z obchodních licencí, příspěvek na zdravotní péči.

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

Česky: Bhútánské království

Anglicky: Kingdom of Bhutan

Bhutánsky: Druk Gyalkhap (zkráceně Druk Yul)

Hlavou státu je od 14.12.2006 král Džigme Khesar Namgyel Wangčhung, který nastoupil na trůn po svém otci Džigme
Singye Wangčhung.

Složení vlády: tzv. rada ministrů (Lhengye Shungtsog) je jmenovaná králem a schvalovaná Národním shromážděním.
Funkční období členů vlády je 5 let.

• Tshering Tobgay – premiér
• Dorji Choden – ministryně sociálních věcí a osídlení
• Lyonpo Norbu Wangchuk – ministr pro ekonomické záležitosti
• Lyonpo Namgay Dorji – ministr financí
• Lyonpo Rinzin Dorje – ministr zahraničí
• Lyonpo Tandin Wangchuk – ministr zdravotnictví
• Lyonpo Dawa Gyaltshen – ministr vnitra a kultury
• Mingbo Dukpa – ministr školství
• Lyonpo Yeshey Dorji – ministr zemědělství
• D. N. Dhungyel – ministr pro komunikace a IT
• Lyonpo Ngeema Sangay Tshempo – ministr práce a lidských zdrojů

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
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• Populace: 741 919 (odhad červenec 2005)
• Přírůstek obyvatelstva: 1.11% (odhad červenec 2015)
• Průměrný věk: 26.7 roku

Věková struktura:

věková skupina počet obyv. (muži) počet obyv. (ženy) souhrnně v % z celku

0-14 101 418 97 132 26.79 %

15-54 238 893 215 689 61.28%

55-64 23 271 20 144 5.85%

Zdroj: CIA World Factbook

Národnostní složení: Bhútové – 50 %, etničtí Nepálci – 35 % (Lhotšampové), domorodé a migrující kmeny – 15 %.

Náboženské složení: tibetský buddhismus: 75.3 %, hinduismus: 22.1 %, islám a další 2.6 % (odhad 2005).

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.

Bhútán je jednou z nejmenších ekonomik na světě, řadících se podle metodologie Světové banky do kategorie středně
příjmových zemí. Primární linií státní politiky Bhútánu ve vztahu k rozvoji ekonomiky je důraz na zachování životního
prostředí a kulturních tradic, i přesto však Bhútán usiluje o silný ekonomický růst. Výzvami pro ekonomický rozvoj je
vysoká zaměstnanost v zemědělství a lesnictví (až 60 %), zaostalost průmyslové základny, komplikovaný systém regulací a
kontrol pro zahraniční investory a obtížné získávání průmyslových licencí, omezený trh kvalifikovaných pracovních sil či
finančních služeb.

BT aktuálně implementuje plán 11. pětiletého plánu, který začal v r. 2013, jehož cílem je dosažení soběstačnosti,
decentralizace, snížení nezaměstnanosti mládeže a diverzifikace ekonomiky a vývozu. Výzvou je stále odstranění chudoby
(ačkoliv se jí podařilo snížit za posledních sedm let téměř o polovinu) a odstranění rozdílů mezi městy a venkovem.

Aktuální ekonomické údaje však nejsou příliš pozitivní, podle Royal Monetary Authority se ještě více zvýšilo předlužení
země a zahraniční dluh aktuálně převyšuje HDP o 12%. Světová Banka dále předpovídá, že zahraniční dluh BT ještě
poroste a to až na 121% ve fiskálním roce 2016-2017.

BT ekonomika je v mnoha ohledech nesoběstačná, závislá ve velké míře na Indii, rozvojové pomoci a půjčkách; dvě
třetiny zahraničního dluhu jsou splatné Indii. Půjčky na výstavbu vodních elektráren a dalších vodních děl přitom
představují 83.4% dluhu.

Celkový součet IN pomoci všem jiným zemím je stále nižší než pomoc pro BT a BT do IN vyváží 90 % své produkce.
Kabinet indického premiéra Modiho představil plán na finanční pomoc BT na období 2015-2016, ve kterém byla finanční
podpora BT navýšena na 49.602 bln Rs (804.65 mil USD) oproti 37.25 bln Rs v předcházejícím roce (17.194 bln Rs by mělo
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být poskytnuto ve formě grantů, zbylých 32.408 bln Rs jsou půjčky).

Čtvrtý bhútánský král Džigme S. Wangčhung v r. 1972 definoval svou rozvojovou politiku jako snahu o hrubé národní
štěstí (Gross National Happiness, GNH), nikoliv o co nejvyšší HDP. Hrubé národní štěstí se vyvinulo
v politicko-ekonomickou ideologii, jehož metodikou bylo pověřeno Centrum pro studium Bhútánu (Centre for Bhutan
Studies), které ve spolupráci se západními odborníky určilo 33 indikátorů v devíti základních oblastech, které měří tzv.
„Bhutan Development Index.

Na 11. listopadu 2015 připadl státní svátek Den hrubého národního štěstí a místní vláda zveřejnila druhou výroční
zprávu o stavu GNH, z níž vyplývá, že 91.2% Bhútánců se považuje za šťastné a ve srovnání s rokem 2010, kdy byla
zveřejněna přecházející zpráva o stavu GNH, se jeho index mírně zvýšil o 0.756 bodů (0.743 v r. 2010). Centre for Bhutan
Studies připisuje aktuální stav zlepšeným životním podmínkám a zlepšení v oblasti služeb, zdravotní péče nebo zvýšení
účasti na kulturním životě země a na náboženských slavnostech.

Zpráva si také všímá neutěšené situace v stále neklesající nezaměstnanosti mladých, narůstajících sociálních rozdílů a
především postupného opouštění tradičních profesí a zemědělství a stěhování (zejména mladé generace) do měst.
Bhútán potřebuje vytvořit na 80 tisíc nových pracovních míst, aby pokryl populační nárůst a našel uplatnění pro mladou
generaci Bhútánců, jejichž životní požadavky ve srovnání s předchozími generacemi výrazně rostou. Snahou vládnoucí
garnitury je udržet alespoň část z nich na vesnicích a zaměstnat je v zemědělství. Modernizace zemědělského sektoru a
získání zahraničních investic do této oblasti je jedním z hlavních cílů stávající vlády.

Se zveřejněnou zprávou o Gross National Happiness kontrastují údaje UNDP, kde se podle UNDP Human Development
Index Report 2015 (zveřejněný 15. prosince 2015) Bhútán posunul o čtyři místa níže na 132. pozici z 187 zemí. Human
Development Index řadí Bhútán do zemí středního pásma spolu s Indií nebo Bangladéšem a sleduje především pokrok
dosažený v délce a kvalitě života (včetně zdravotní péče), vzdělání a životní úrovně.

Ekonomika země je řízena v souladu se snahami o dosažení hrubého národního štěstí (Gross National Happines), které
jsou formulovány v koncepčním vládním materiálu „Vision 2020“ pokrývající období 2000 – 2020. Dosažení
střednědobých cílů umožňují pětileté plány - 10. Pětiletka (2008-13) usilovala o snížení chudoby z 23 % na 15 %,
diverzifikaci průmyslové základny, snížení nezaměstnanosti, zvýšení produktivity hydroenergetického sektoru a politickou
transformaci země. 11. pětiletka na období 2013-2018, jejímiž klíčovými tématy je odstranění chudoby (z 12 % na méně
než 5 %), snížení korupce (na žebříčku Transparency International z r. 2012 se Bhútán umístil na 33. pozici) a posílení
sociálních služeb, předpokládá výdaje ve výši 3,2 mld USD.

Vláda plánuje řadu nových investic, především výstavbu nových hotelů a resortů. Cílem Bhúránu je rovněž dosažení
rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a rozvojových cílů SAARC (SDGs). Platným koncepčním materiálem vlády je „Economic
Development Policy 2010“, který udává priority ekonomiky do budoucích let a nutné strukturální reformy. Rozvoj země je
však konceptem GNH také limitován, např. důlní průmysl, jaderná energetika jsou velmi obtížné skloubit s konceptem
ekologického přístupu; dle ústavy musí BT např. udržet 65% plochy pro lesy, v posledních letech se dokonce podařilo
zalesnit až 85% celkové plochy).

Ekonomický růst země je tažen především výrobou a exportem elektrické energie (představuje až 49% státních příjmů)
a do budoucna by právě hydroenergetické projekty měly být hlavním zdrojem pracovních příležitostí a zárukou zvyšování
výkonu bhútánského hospodářství.

Bhútán aktuálně využívá pouze 5% ze své hydroenergetické kapacity 30 000 MW a pozadu s budováním 12 nových
přehrad a vodních elektráren, které by měly být dokončeny před rokem 2020 a mít celkovou kapacitu 10 000 MW. Na
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budování těchto projektů se podle dohody uzavřené v roce 2008 podílí Indie. Vysoký podíl dovážených materiálů na
stavbu přehrad a hydroelektráren se odrazil také v obchodním schodku a deficit běžného účtu. Indie a Bhútán se nicméně
v roce 2014 dohodly na zahájení stavby dalších 4 hydroelektráren s celkovou kapacitou 2120 MW.

Bhútán také v roce 2014 podepsal dohodu o zvýšení objemu bezcelního obchodu s Bangladéšem, který je jediným
obchodním partnerem, s nímž má Bhútán kladnou obchodní bilanci.

Finanční rok je v Bhútánu chápe období od 1.7. do 30.6.

Údaje jsou v mld USD.

2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015

HDP (mld. USD) 1.8 1.83 2.13 2.086 2.209

Meziroční růst
HDP (%)

5,3 6,5 4,9 6,4 7,7

HDP na obyv.
(tis.USD)

5900 7100 7200 7700 8200

Míra inflace (%) 8,9 10,9 8,8 8,3 5,7

Nezaměstnanost 3,1 2,1 2,9 2,6 -

Zdroj:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bt.html,

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Inflace měřená spotřebitelským indexem cen se v roce 2015 snížila na 5,7%. V průměru v období 2001-2015 dosahovala
míra inflace v BT 6.31%.
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Objem HDP se nicméně ve fiskálním roce 2013/2014 zvýšil o 4% ve srovnání s předcházejícím rokem (jen růst 3.5% ve
fiskálním roce 2012/2013) a Asijská rozvojová banka předpokládala růst HDP v roce 2015 až o 6.8%. Růst HDP byl
nakonec ABD za rok 2015 byl předběžně vyhodnocen na 5.9% a nová predikce na rok 2016 udává růst kolem 6.4%.

Obdobných hodnot měla podle ADB dosahovat inflace a to 6.6% v r. 2015, pro r. 2016 snížení na cca 4% podle
předpovědi ADB. Postupné snižování inflace během roku 2015 a roku 2016 dává ADB do souvislosti snížení cen potravin,
neboť se podařilo navýšit domácí produkci a snížit objem dovozu potravin z Indie spolu s jejich zlevněním. Došlo rovněž
k mírnému poklesu cen pohonných hmot nebo nájmů. Pokles inflace by měl pokračovat i v roce 2016, v případě Bhútánu
bude záviset na sklizni, světových cenách potravin a pohonných hmot.

Růst bhútánské ekonomiky je momentálně přičítán novým stavebním projektům zejména v hydroenergetice, která
představuje třetinu ekonomické aktivity země. Dále zvýšenému prodeji cementu a lehkému zvýšení cen elektrické energie,
ačkoliv její faktická produkce naopak trochu poklesla.

Bhútán v posledních dvou letech od parlamentních voleb v r. 2013 stále hledá cestu k vnitřní ekonomické konsolidaci,
tématem je zejména posílení kapacit státního sektoru a vládních institucí, vstup většího množství zahraničních
investorů a diverzifikace bhútánského vývozu (ale i dovozu), který je silně vázán na Indii.

Ekonomiku Bhútánu stále zatěžuje kontinuálně rostoucí veřejný dluh (98.5% HDP, odhad 2015) a zahraniční dluh
(1.855 mld USD, odhad 2014). BT se v minulých letech silně zadlužil půjčkami od Asijské rozvojové banky, Světové
banky a zejména Indie, která zůstává hlavním věřitelem. Získané finance se snažil využít především na projekty
v infrastruktuře jako je budování hydroelektráren, rozvoj zemědělství a sektoru služeb s důrazem na posílení turistického
průmyslu citlivého k životnímu prostředí.

O jistém zlepšení během roku 2015 hovoří statistiky mezinárodních organizací jako Světová banka (World Bank, WB),
které Bhútán zařadila na 71. místo mezi 189 hodnocenými zeměmi v žebříčku Doing Business 2016 Report, sousední
Bangladéš zaujala 174. místo, Indie 130. a Nepál 99. příčku.

Dosažené zlepšení připisuje WB provedení dvou hlavních reforem, které zlepšují podmínky pro podnikání domácích i
zahraničních subjektů a to zlepšení připojení na elektrickou síť a zlepšení podmínek pro převod nemovitého majetku a
zejména zavedení elektronického zápisu katastru nemovitostí. Obě reformy byly provedeny ve spolupráci bhútánské
strany přímo s lokálním týmem WB.

Stav bhútánské ekonomiky se odvíjí od úspěšnosti nových infrastrukturních projektů zejména v hydroenergetice, která
představuje třetinu ekonomické aktivity země. Prodej elektrické energie do okolních zemí v roce 2015 podle ADB poklesl
ve srovnání s rokem 2014, ačkoliv objem produkce vodní energie naopak stoupl. Stále pokračuje stavba dalších pěti
hydroelektráren (zejména Nikachh a Kholongchh ve spolupráci s Indií; elektrárna v Dagachhu spuštěna na začátku 2015),
která však ve všech případech nabrala během 2015 další zpoždění kvůli geologickému průzkumu a problémům
s konstrukčními firmami.

Zlepšení podle ADB zaznamenal zejména sektor služeb a především turistický průmysl, který zaznamenal vyšší zisky o
30% než v předcházejících dvou letech.

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

Období 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Celkové příjmy
(mil. USD)

581,2 615,7 590,8 608

z toho daně 229,6 246,8 407.1 -

ostatní 351,6 368,9 - -

Celkové výdaje
(mil USD)

678,9 651,2 614 692.7

z toho Běžné výdaje 306,9 258,9 - -

Výdaje na rozvoj 372,1 392,3 - -

Saldo (% HDP) -32,6 -26,4 - 28,4 30,2

Zdroj: Ministerstvo financí Bhútánu, http://www.mof.gov.bt/index.php?deptid=17&id=27,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bt.html,
http://www.tradingeconomics.com/bhutan/current-account-to-gdp

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

Údaje v mil. USD:

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Bilance běžného
účtu

-526,2 -311,6 401,5 -459 -591

Devizové rezervy
mimo zlata

820 930 - 1.184 mld 1.305 mld

Celkový
zahraniční dluh

1459 1578 1707 1844 1855

Zdroj:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bt.html

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jako centrální banka Bhútánu a ústřední regulační úřad funguje Royal Monetary Authority (RMA). Bhútán má de facto
měnovou unii s Indií, což limituje roli RMA. RMA vydává bankovky, reguluje monetární politiku, koordinuje aktivity
finančních institucí. Správu finanční pomoci venkovským oblastem převzala v r. 1988 Bhutan Development Finance
Corporation, kterou částečně financuje Asijská rozvojová banka (ADB). Od 1.8.2010 RMA pověřila směnnými službami
komerční banky.

Největší komerční bankou v Bhútánu je Bank of Bhutan (BB), která byla částečně privatizována částečně ji vlastní State
Bank of India. Od r. 1982 je BB hlavním poskytovatelem půjček pro RMA na vládní programy. BB má po celém Bhútánu 26
poboček. Bankomaty lze nalézt především v hlavním městě Thimpú, Paro a Phuntsholingu, využívají je však zatím vesměs
pouze cizinci.

V Bhútánu pomalu vznikají také nebankovní finanční instituce jako součást ekonomického modernizačního procesu.
Pojišťovací služby zajišťuje Royal Insurance Corporation of Bhutan (RICB), která má však kvůli finančnímu skandálu v r.
2008 špatnou pověst.

V Bhútánu funguje malá burza Royal Securities Exchange of Bhutan, na které je zaregistrováno 20 bhútánských firem (viz
http://www.rsebl.org.bt/).

1.7 Daňový systém

Do r. 1960 byly v Bhútánu vybírány pouze daně z půdy, které byly nahrazeny daní z půdy, majetku, z obchodního příjmu a
spotřebními daněmi. Nejvýznamnější daňové reformy proběhly v r. 1989, 1992.

Každý podnikatelský subjekt nebo firma se musí zaregistrovat u některé z 8 poboček Regional Revenue & Customs Office
(RRCO), která vydá obchodní licenci nebo povolení k podnikání. Současně s registrací vydává RRCO vydává každému
subjektu číslo daňového poplatníka (Taxpayer Number, TPN), které se udává jako reference při vyúčtování daní. Daně se
platí k 31.3. daného roku, formulář podávají podnikatelské subjekty na RRCO. Daňovou politiku spravuje Ministerstvo
financí, viz http://www.mof.gov.bt/.
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Struktura přímých daní:

Daň z příjmu právnických osob (BIT) 30% z čistého zisku

Daň z příjmu firem (CIT) 30% z čistého zisku

Daň z příjmu fyzických osob (PIT):

Příjmy Daňová sazba

0 - 100,000 0%

100,001 - 250,000 10%

250,001 - 500,000 15%

500,001 - 1,000,000 20%

1,000,001 a výše 25%

Daň z převodu nemovitosti: 5%

Vesnické daně: daň z půdy, daň z nemovitosti, daň z dobytku.

Další přímé daně: daň z motorového prostředku, daň z cestovního ruchu, daň pro členy královské rodiny, komunální daň,
daň z obchodních licencí, příspěvek na zdravotní péči.
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2. Zahraniční obchod a investice
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let v mil. USD:

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

Vývoz 721 352 409.2 375 500

Dovoz 1 280 905.3 927,6 965 1 100

Bilance 559 -553.3 -518,4 -590 -600

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejdůležitějším obchodním partnerem a investorem v Bhútánu je Indie. Bhútán se stále aktivněji snaží zapojit do
regionálního obchodu v rámci zemí SAARC, kde je po Indii jeho největším partnerem Bangladéš. Obchodní cesta přes
indický svazový stát Méghalája umožňuje obchodní výměnu mezi Bhútánem a Bangladéšem.

Zahraniční obchod je zaměřen především na Indii, která odebírá 83 % bhútánského exportu (především hydroenergetika).
Za Indií zabírá místo druhého exportního partnera Hongkong s 10 %.

Dovoz do Bhútánu je mnohem diverzifikovanější, Bhútán v rostoucí míře dováží z Blízkého Východu (mramor z Egypta,
vozy z Kuvajtu, mobilní telefony ze Súdánu), Latinské Ameriky (zeleninové produkty z Brazílie) a Evropy (měděné výrobky
z Kypru, lékařská zařízení z Finska). Hlavním partnerem v oblasti dovozů je kromě Indie také Jižní Korea s 6 %.

Bhútán je pro EU 188. obchodním partnerem, EU pro Bhútán hraje významnou, ale ne zcela životně důležitou roli.

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky: elektřina z hydroelektráren, kabely, olej, ferosilikon, cement, sádra, mangan, dřevo, drahé kameny,
kalcium a měď, mangan, kámen, ovoce, koření, alkohol, výrobky z chovu jaků, textile.

Hlavní dovozní položky: technologie, stroje, vozidla, pohonné hmoty, sůl, oděvy, obilí, rýže. paliva a mazadla, součástky
pro auta.

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bhútán je součástí SAFTA (South Asian Free Trade Area), Jihoasijské zóny volného obchodu. Toto uskupení bylo založeno
v roce 2004 a má za úkol omezit narůstající celní poplatky a ostatní překážky, jež stály v cestě pohybu zboží a služeb
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v regionu. Dalšími členy jsou kromě Bhútánu ještě Maledivy, Indie, Bangladéš, Šrí Lanka, Nepál, Afgánistán a Pákistán.

Vláda plánuje do r. 2020 vytvořit SEZ (speciální ekonomické zóny) v jižních částech země.

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

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Přímé zahraniční
investice (FDI)
v mil. USD

159 - 145,4 173,8 181,2

Vláda si uvědomuje nezbytnost přílivu FDI pro rozvoj země a dosažení soběstačnosti a snaží se o diverzifikaci FDI. V r.
2010 bhútánská vláda přijala dokument „Foreign Direct Investment (FDI) Policy, 2010“, který umožňuje zahraničním
investorům investice od 51 % - 100 %. Investiční firma může vlastnit půdu.

Bhútán má zájem o navýšení FDI, např. ve zvláštních ekonomických zón budovaných na jihu země, které skýtají možnosti
pro výstavbu podniků (cementárny, zpracování zemědělské produkce atd.). Bhútán láká zájemce o investice řadou
investičních pobídek, a také atraktivní geopolitickou polohou mezi Čínou a Indií s přístupem na okolní trhy.

FDI však nejsou povoleny v oblasti médií a rozhlasového vysílání, těžebního průmyslu (těžba minerálů), hotelového
průmyslu na nižní úrovni než tříhvězdičkových zařízení, hazardu, tabákového průmyslu, zdravotnictví apod., což souvisí
s bhútánskými obavami ze ztráty kulturní jedinečnosti a zničení životního prostředí.

Dnes můžeme v Bhútánu najít investory z Austrálie, Rakouska, Finska, Dánska, Japonska, Nizozemí, Norska, Kanady,
Německa, Itálie, Nového Zélandu, Itálie, Švédska, Severní Koreje, UK a USA. Z multilaterálních organizací patří mezi
významné investory Asijská rozvojová banka, Světová banka a OSN.

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

V hodnocení „Doing Business“ pro r. 2016 byl Bhútán zařazen na 73. místo a přeskočil ostatní země SAARC, zpráva
oceňuje pokrok Bhútánu v oblasti rule of law.

Bhútán se snaží přilákat zahraniční investice a usiluje o vstup do WTO. Vstup zahraničního kapitálu upravuje „Foreign
Direct Investment Policy“, podle které mohou zahraniční subjekty vlastnit až 70 % podniku. Investiční projekty musejí být
v minimální výši 1 mil. USD ve výrobním sektoru a 500 tis. USD v sektoru služeb. Vstup zahraničního kapitálu je povolen
v celkem 14 sektorech.

Investoři musí požádat ministerstvo průmyslu o vydání FDI Registration Certificate a poté je třeba získat ještě další
povolení a licence. Zahraniční investoři se také musí zaregistrovat ve Firemním rejstříku v souladu s Companies Act
(2000).

Bhútánské ministerstvo financí nabízí daňové prázdniny a další pobídky pro investory v oblasti výroby (zpracování
nerostných zdrojů, zpracování zemědělských plodin, lesnictví, chov dobytka, elektronický průmysl, energetika,
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strojírenství), služeb (cestovní ruch a hotelnictví, vzdělávání, IT, finanční služby) především v zaostalých regionech a za
reinvestice.

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

Nejdůležitějším obchodním partnerem a investorem v Bhútánu je Indie. Bhútán se stále aktivněji snaží zapojit do
regionálního obchodu v rámci zemí SAARC, kde je po Indii jeho největším partnerem Bangladéš. Obchodní cesta přes
indický svazový stát Méghalája umožňuje obchodní výměnu mezi Bhútánem a Bangladéšem.

Zahraniční obchod je zaměřen především na Indii, která odebírá přes 80 % bhútánského exportu (především
hydroenergetika). Bhútán vyváží především elektrickou energii, software, kabely a olej. Za Indií zabírá místo druhého
exportního partnera Hong Kong s 10%.

Dovoz do Bhútánu je mnohem diverzifikovanější, Bhútán v rostoucí míře dováží z Blízkého Východu (mramor z Egypta,
vozy z Kuvajtu, mobilní telefony ze Súdánu), Latinské Ameriky (zeleninové produkty z Brazílie) a Evropy (měděné výrobky
z Kypru, lékařská zařízení z Finska). Hlavním partnerem v oblasti dovozů je kromě Indie také Jižní Korea s 6%.

Obchodní bilance za posledních 5 let v mil USD:

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Vývoz 662 721 352 409.2 375

Dovoz 1185 1280 905.3 927.6 965

Bilance 523 559 -553.3 -518,4 -590

Bhútán je pro EU 188. obchodním partnerem, EU pro Bhútán hraje významnou, ale ne zcela životně důležitou roli. Podíl
hlavních teritorií na celkovém vývozu v % za rok 2014:
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Indie 83.8%

Hong Kong 10.8 %

Bangladéš 5.8%

EU 1,1 %

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní město: Thimphú (99 000 obyv.)

Bhútán je rozdělen na 20 okresů (dzongkhag):

Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi,
Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky: elektřina z hydroelektráren, ferosilikon, cement, sádra, mangan, dřevo, drahé kameny, calcium a
měď, mangan, kámen, ovoce, koření, alkohol, výrobky z chovu jaků, textile.

Hlavní dovozní položky: technologie, stroje, vozidla, kvalifikovaná pracovní síla, pohonné hmoty, maziva, sůl, oděvy, obilí,
rýže. paliva a mazadla, součástky pro auta, rýže.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bhútán je součástí SAFTA (South Asian Free Trade Area), Jihoasijské zóny volného obchodu. Toto uskupení bylo založeno
v roce 2004 a má za úkol omezit narůstající celní poplatky a ostatní překážky, jež stály v cestě pohybu zboží a služeb
v regionu. Dalšími členy jsou kromě Bhútánu ještě Maledivy, Indie, Bangladéš, Šrí Lanka, Nepál, Afgánistán a Pákistán.

Vláda plánuje do r. 2020 vytvořit SEZ (speciální ekonomické zóny) v jižních částech země.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Přímé zahraniční
investice (FDI)
v mil. USD

164 159 - 145,4 173,8

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bt.html

První dvě bhútánské pětiletky v 60. letech 20. století byly zcela financovány Indií. Vláda si uvědomuje nezbytnost přílivu
FDI pro rozvoj země a dosažení soběstačnosti a snaží se o diverzifikaci FDI. V r. 2010 bhútánská vláda přijala dokument
„Foreign Direct Investment (FDI) Policy, 2010“, který umožňuje zahraničním investorům investice od 51 % - 100 %.
Investiční firma může vlastnit půdu.

Bhútán má zájem o navýšení FDI, např. ve zvláštních ekonomických zón budovaných na jihu země, které skýtají možnosti
pro výstavbu podniků (cementárny, zpracování zemědělské produkce atd.). Bhútán láká zájemce o investice řadou
investičních pobídek, a také atraktivní geopolitickou polohou mezi Čínou a Indií s přístupem na okolní trhy.

FDI však nejsou povoleny v oblasti médií a rozhlasového vysílání, těžebního průmyslu (těžba minerálů), hotelového
průmyslu na nižní úrovni než tříhvězdičkových zařízení, hazardu, tabákového průmyslu, zdravotnictví apod., což souvisí
s bhútánskými obavami ze ztráty kulturní jedinečnosti a zničení životního prostředí.

Dnes můžeme v Bhútánu najít investory z Austrálie, Rakouska, Finska, Dánska, Japonska, Nizozemí, Norska, Kanady,
Německa, Itálie, Nového Zélandu, Itálie, Švédska, Severní Koreje, UK a USA. Z multilaterálních organizací patří mezi
významné investory Asijská rozvojová banka, Světová banka a OSN.

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

V hodnocení „Doing Business“ pro r. 2015 si Bhútán pohoršil o jednu pozici na 71. místo ve srovnání s rokem 2014, kdy
se umístil na 70. příčce, viz http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bhutan/

Ve zprávě 2015 Economic Freedom of the World byl Bhútán zařazen na 87. místo a přeskočil ostatní země SAARC,
zpráva oceňuje pokrok Bhútánu v oblasti rule of law.

Bhútán se snaží přilákat zahraniční investice a usiluje o vstup do WTO. Vstup zahraničního kapitálu upravuje „Foreign
Direct Investment Policy“, podle které mohou zahraniční subjekty vlastnit až 70 % podniku. Investiční projekty musejí být
v minimální výši 1 mil. USD ve výrobním sektoru a 500 tis. USD v sektoru služeb. Vstup zahraničního kapitálu je povolen
v celkem 14 sektorech.

Investoři musí požádat ministerstvo průmyslu o vydání FDI Registration Certificate a poté je třeba získat ještě další
povolení a licence. Zahraniční investoři se také musí zaregistrovat ve Firemním rejstříku v souladu s Companies Act
(2000).

Bhútánské ministerstvo financí nabízí daňové prázdniny a další pobídky pro investory v oblasti výroby (zpracování
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nerostných zdrojů, zpracování zemědělských plodin, lesnictví, chov dobytka, elektronický průmysl, energetika,
strojírenství), služeb (cestovní ruch a hotelnictví, vzdělávání, IT, finanční služby) především v zaostalých regionech a za
reinvestice.
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3. Vztahy země s EU
3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982, EU je v Bhútánu přítomna prostřednictvím svého zastoupení v Dillí
především skrze program rozvojové spolupráce a s bhútánskou vládou spolupracovala na dosažení tzv. Millenium
Development Goals.

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2015 činila 114 miliónů EUR, v roce 2016 se
zvýšila na 117 mil.. USD.

Bhútán má zájem na diverzifikaci ekonomického portfolia a rozvoji nových podnikatelských vztahů se zahraničními
partnery, včetně EU. Hlavní příležitosti vidí v segmentech malých a středních podniků. Ze sektorového hlediska pak v
oblastech zemědělství a potravinářského průmyslu, oděvního a textilního průmyslu, v dřevozpracujícím průmyslu,
těžebním průmyslu a v cestovním ruchu. Není však připraven k ekonomické expanzi, která by mohla ohrozit jeho identitu,
naopak preferuje malé projekty a spolupráci na úrovni malých a středních podniků.

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 2010-2020 (tzv. Multiannual Indicative
Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil. EUR.
Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny
v souladu s 11. pětiletým programem a s filozofií „hrubého národního štěstí.“. Pomoc EU je soustředěna do oblasti
udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu a podpory
správného vládnutí. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má
dosáhnout 48 mil. EUR.

EK dne 29.7.2016 podepsala rozhodnutí další části ročního akčního programu pro Bhútán v rámci víceletého orientačního
programu, a to na období 2014-2020. Program stanoví financování a priority v rámci orientačního programu, kterými jsou
reformy v oblasti fiskální decentralizace a rozvoje kapacit pro místní samosprávy, reforma řízení financí, rozvoj místních
samospráv, správa veřejných financí, zlepšení poskytování služeb na místní úrovni, politické reformy v sektoru
obnovitelných zdrojů, podpora inovačních opatření týkajících se klimatických změn.

EU přijala 26.10.2016 Gender Action Plan 2016-2020 a roční akční plán v oblasti podpory občanských společností.

V průběhu návštěvy nerezidentních velvyslanců členských států EU v Bhútánu se sídlem v Dillí, která se konala na přelomu
ledna a února 2017, oznámil velvyslanec EU pro Bhútán se sídlem v Dillí Tomasz Kozlowski poskytnutí nové pomoci
Bhútánu v těchto oblastech:

20 mil. EUR do oblasti dobrého vládnutí a fiskální decentralizace

21,5 mil. EUR do oblasti rozvoje venkova a klimatických změn

2,5 mil. EUR do rozvoje občanských společností.
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Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982, EU je v Bhútánu přítomna především skrze program rozvojové
spolupráce a s bhútánskou vládou spolupracovala na dosažení tzv. Millenium Development Goals.

V úzké spolupráci s ostatními donory a s bhútánskými úřady byl vypracován document pokrývající vzájemné vztahy, tzv.
Country Strategy Paper na období 2007 -2013, jehož prioritou se stala spolupráce v oblasti ekologie a obnovitelných
zdrojů energie.

V prosinci 2010 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o tzv. Multi-Annual Indicative Programme (MIP)
2011-2013, I v rámci tohoto programového dokumentu se EU v Bhútánu zaměřuje na obnovitelné zdroje, ale také na
zvýšení vzájemného obchodu a budování kapacit bhútánské státní správy.

EU aktivně podporuje institucionální změny a reformní proces státní správy v Bhútánu, v roce 2008 byla vyslána volební
pozorovatelská mise, aby pozorovala první parlamentní volby v zemi.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2015 činila 114 miliónů EUR, což je téměř
čtyřnásobek proti roku 2014 (27 miliónů EUR) při zvýšení jak vývozu EU (více než pětinásobně), tak i jejího dovozu (3.3
krát).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nový programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 201-2020 (tzv. Multiannual Indicative
Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil EUR.
Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny
v souladu s 11. pětiletým programem a s filosofií „hrubého národního štěstí.“

Hlavními sektory, na které se bude EU v období 2014-2020 zaměřovat budou občanská společnost a místní správa,
zemědělství a lesnictví a obnovitelné zdroje. Mimo MIP Bhútán benefituje z dalších programů jako je například
SWITCH-Asia (program grantů udělovaných via tzv. Development Co-operation Instrument, DCI), zde se v případě
Bhútánu jedná o podporu projektu na rozvoj turismu ve výši 1.08 EUR. Projekt byl zahájen v roce 2013 a potrvá 3.5 roku.
Dalším projektem financovaným via DCI je projekt podpory propagace investičních příležitostí v Bhútánu ve výši 2.13 mil
EUR, který byl zahájen v lednu 2014 s trváním rovněž 3.5 roku.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna
výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. Nelze proto vysledovat nějaký pozvolný kontinuální trend.

Obchodní obrat v tis. CZK:

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 88 52 438 792 65

Dovoz 0 54 1 627 7 729 230

Bilance +88 -2 -1 189 -6 932 -225

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Celkem 99 % dovozu tvořily v roce 2016 oděvní výrobky, zbývající 1 % připadlo na hodinky. Přes 90 % vývozu připadlo na
součásti obráběcích strojů, zbytek tvořily bedny, bedničky, palety ze dřeva.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejperspektivnější oblastí pro spolupráci v tomto sektoru je navýšení cestovního ruchu z ČR do Bhútánu. Do r. 2005, kdy
byl Bhútán cestovnímu ruchu uzavřen, navštívilo království asi jenom 100 Čechů. Bhútán je však stále oblíbenější
turistickou destinací. V současné době navštěvuje Bhútán cca 150-200 českých turistů ročně, zájezdy do Bhútánu nabízí
v ČR pouze CK Livingstone.

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

ZÚ není známa přítomnost českých firem v Bhútánu nebo existence joint-ventures mezi českými a bhútánskými firmami.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 2.12.2011 bylo v New Yorku podepsáno Společné komuniké o navázání diplomatických styků mezi Českou
republikou a Bhútánským královstvím.

ČR nemá s Bhútánem uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu. V návaznosti na jednání ministra J. Kohouta v Bhútánu v r.
2013 proběhla mezi MZV, MV, MK a MŠMT diskuze o možnosti uzavření smlouvy o kulturní spolupráci ČR s Bhútánem.
Vzhledem k negativnímu stanovisku MŠMT byl proces sjednávání smlouvy pozastaven.
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V únoru 2013 korespondenčně sjednal Svaz průmyslu a dopravy ČR s BCCI (Bhutan Chamber of Commerce)
memorandum o spolupráci komor, které dosud nebylo podepsáno.

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kvůli izolovanosti země a obtížnosti získání vstupu v zemi nepůsobí žádná česká NGO.

ČR neposkytla Bhútánu v roce 2016 žádnou rozvojovou pomoc. Na bhútánské straně došlo ke změnám v podmínkách
financování rozvojových projektů, kdy bhútánské instituce nově požadují převedení celé finanční částky na projekt před
jeho započetím, což pomoc ze strany ČR znemožňuje.

V srpnu 2016 zaslalo MZV Bhútánu prostřednictvím velvyslanectví Bhútánu v Bruselu nótu se žádostí o pomoc při obnově
země po ničivých záplavách. Rozsah požadované pomoci však nebyl specifikován.

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

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna
výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. V roce 2011 se např. vzájemná bilance prudce propadla díky
jednorázovému dovozu strojů na zpracování dat z Bhútánu. Nelze proto vysledovat nějaký pozvolný kontinuální trend.

Obchodní obrat v tis. CZK:

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 9 88 52 438 792

Dovoz 340 0 54 1 627 7729

Bilance -331 +88 -2 -1189 -6932
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Vzájemný obchod

V období roku 2015 se obchodní výměna mezi ČR a BT pohybovala na zcela minimální úrovni. Dovoz z BT činil
v uvedeném období kolem 7,8 mil Kč, hlavním dovozovým artiklem byly výrobky chemických sloučenin kovů (křemík,
vodík), železo a ocel (fersolitiny) a v menší míře dále etylalkohol a oděvy.

Vývoz se v uvedeném období pohyboval kolem 800 tisíc CZK, hlavním artiklem byly hydrometry a tlakoměry a přístroje
pro fyzikální a chemické rozbory.

ČR má ve vztahu k BT zájem účastnit se projektu na modernizaci letiště v Paró a dalších dvou vnitrostátních letištích.
Společnost Transcon předložila opakovaně ve druhém pololetí 2015 nabídku na modernizaci všech bhútánských letišť.
Diskutována byla možnost prodeje letounu L 410 a v červenci 2015 se uskutečnila prezentace letounu L 410 včetně
testovacího letu pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Pro úspěch obchodu je
klíčová změna Zákona o civilním letectví, která by umožnila nákup letadla bez přetlakové kabiny a zahájení jednání o
odprodeji letadla BT.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vzhledem k tomu, že vzájemná obchodní výměna je spíše sporadická a položky dovozu a vývozu se značně liší, nelze
vysledovat “obvyklé” vývozní, ani dovozní komodity.

Hlavní položky vývozu z 2014 a 2015: stroje na automatické zpracování dat, telekomunikační zařízení, kuchyňské sklo,
hydrometry a tlakoměry a přístroje pro fyzikální a chemické rozbory.

Hlavní položky dovozu z r. 2014 a 2015: výrobky chemických sloučenin kovů (křemík, vodík), železo a ocel (fersolitiny) a
dále etylalkohol a oděvy.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejperspektivnější oblastí pro spolupráci v tomto sektoru je navýšení cestovního ruchu z ČR do Bhútánu. Do r. 2005, kdy
byl Bhútán cestovnímu ruchu uzavřen, navštívilo království asi jenom 100 Čechů. Bhútán je však stále oblíbenější jako
turistická destinace. V současné době navštěvuje Bhútán cca 150-200 českých turistů ročně, zájezdy do Bhútánu nabízí
několik cestovních kanceláří v ČR.

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

ZÚ není známa přítomnost českých firem v Bhútánu nebo existence joint-ventures mezi českými a bhútánskými firmami.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 2.12.2011 bylo v New Yorku podepsáno Společné komuniké o navázání diplomatických styků mezi Českou
republikou a Bhútánským královstvím.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bhútán

25/46 http://www.businessinfo.cz/bhutan © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/bhutan


ČR nemá s Bhútánem uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu, probíhá však diskuze o možnosti uzavření smlouvy o
kulturní spolupráci ČR s Bhútánem.

K podpisu je připraveno MoU mezi Bhútánskou obchodní komorou a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Kvůli izolovanosti země a obtížnosti získání vstupu v zemi nepůsobí žádné české NGO.

V roce 2015 nebyla v plánu ve vztahu k BT implementace projektu rozvojové nebo transformační spolupráce. BT požaduje
poskytnutí 100% krytí projektu před započetím jeho realizace. Česká strana však může poskytnout zálohu do výše
maximálně 50% poskytnutých finančních prostředků pro realizaci projektu a zbytek je možné poskytnout až po samotné
realizaci. Tento stav de facto znemožňuje české straně poskytování rozvojové pomoci BT do budoucna.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Je třeba vzít v úvahu, že bhútánský trh je velice malý (700 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních
zemí. Mezi perspektivní oblasti spolupráce by mohly patřit:

Civilní letectví - ČR projevila již v roce 2015 zájem účastnit se projektu na modernizaci letiště v Paró. Společnost Transcon
má zájem i na modernizace vnitrostátních letišť v Bumthangu a Gelekphu.

Dodávky letounu L 410 - v červenci 2015 se uskutečnila prezentace letounu pro bhútánskou vládu, soukromou společnost
Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Klíčová je změna na bhútánského Zákona o civilním letectví, která by umožnila nákup
letadla bez přetlakové kabiny.

Hydroenergetika – i když je Indie dominantním dodavatelem, prostor existuje i pro jiné země, a to zejména při budování
malých vodních elektráren a také při budování nových energetických sítí. Kapacita a kompetence českých firem v dané
oblasti existují.

Solární energetika

Vodní hospodářství (usměrnění vodních toků, zavádění kanalizace a zdrojů pitné vody, protipovodňové systémy, mobilní
čističky)

Infrastruktura - stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi), stavba mostů a
ražení tunelů

Zemědělská technika a stroje - společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

Školení bhútánských pilotů v České republice – žádost uplatněná již v roce 2015 ministrem informací, komunikací a
civilního letectví.

5.2. Kalendář akcí

Stykové akce na vyšší politické úrovni nebyly v roce 2016 realizovány.

Náměstek ministra zahraničí M. Stašek jednal na MZV ČR dne 28.11.2016 s velvyslankyní Bhútánu Pemou Choden a
zakladatelkou Friends of Bhutan Society Czech Rep. Liliou Khousnoutdinovou. Velvyslankyně Pema Choden navštívila
MZV v rámci své návštěvy Prahy při příležitosti slavnostní večeře s představiteli nově založené asociace „Friends of Bhutan
Society“. Jednání se dotklo možné dodávky letounů L 410 do Bhútánu, zmíněn byl i zájem firmy TRANSCON na renovaci
světelného systému letiště v Thimphú. L. Khousnoutdinové (LK) informovala o činnosti Friends of Bhutan Society Czech
Rep. Česká pobočka je nejmladší asociací a byla založena na jaře 2016, kdy se také uskutečnil první konference v Lucerně.
Cílem asociace je podporovat šíření povědomí o Bhútánu, kulturní spolupráci a sociálně zaměřené projekty v Bhútánu

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2017 se pod patronací delegace EU uskutečnila pracovní cesta velvyslanců EU se sídlem v

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bhútán

27/46 http://www.businessinfo.cz/bhutan © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/bhutan


Dillí do Bhútánu, které se zúčastnil také VZÚ Dillí Milan Hovorka. Delegaci přijal k audienci bhútánský král Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck a další nejvyšší představitelé Bhútánu, včetně předsedy vlády Lyonchhen Tshering Togbaye,
předsedy parlamentu Tshongpon Jigme Zangpoa, ministra zahraničních věcí Lyonpo Damcho Dorjiho, ministra
zemědělství Lyonpo Yeshey Dorjiho a ministra vnitra a kultury Dawa Gyeltshena. Delegace rovněž jednala s nejvyššími
představiteli Komise pro hrubé národní štěstí, s lídrem opozice a také představiteli soukromé sféry zastoupené nejvyššími
zástupci Obchodní a průmyslové komory Bhútánu. V neposlední řadě se Delegace setkala s představiteli organizací
systému OSN působícími v Bhútánu. Pro VZÚ Dillí byla účast v delegaci dobrou příležitostí nejen pro deklarování
sounáležitosti s politikou EU, avšak také pro zviditelnění zájmu České republiky o rozvoj vzájemných dvoustranných
vztahů.

V dubnu 2017 ministr kultury Daniel Herman indikoval zájem o návštěvu Bhútánu v červenci či září 2017.

V první dekádě května 2017 pobývala v ČR delegace Bhútánu vedená výkonným ředitelem Centra hrubého domácího
štěstí Bhútánu Dr. Saamderem Chetrim společně s velvyslankyní Bhútánu s rezidencí v Bruselu paní Pema Choden a
dalšími významnými hosty. Delegace se m.j. zúčastnila 2. konference nazvané „Den pro štěstí“, pořádané dne 9.5. v Paláci
Lucerna nadací Šťastné Česko a Spolkem přátel Bhútánu v České republice.

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

Dosud téměř nulová obchodní výměna s Bhútánem skýtá potenciál pro budoucí spolupráci, na druhé straně je však třeba
počítat s tím, že bhútánský trh je velice malý (750 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních zemí.
Mezi perspektivní položky českého exportu by mohlo patřit:

- hydroenergetika: větší hydroenergetické projekty jsou sice v současné době realizovány výhradně na bázi spolupráce
vlád Bhútánu a Indie, příležitosti se však otvírají ve spolupráci se soukromým sektorem v oblasti malých vodních
elektráren s výkonem od 1MW.

- infrastruktura: stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi, cementárny, stavba
mostů a ražení tunelů,

- dodávky zemědělské techniky a strojů společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

- civilní letectví: letištní zařízení, modernizace letišť, radarové systémy, dodávky malých letadel, vybudování systému
záchranářské pomoci v rámci správy letišť (v souvislosti s plánem vlády do budoucna zřídit vnitrostátní letecká spojení),

- environmentální zařízení (zajištění dodávek a distribuce pitné vody, odpadové hospodářství, zařízení na zpracování
biomasy, výrobu solární energie apod.),
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- vodohospodářství: protipovodňové systémy, mobilní čističky,

- potravinářský průmysl: balící stroje,

- mikropivovary,

- cestovní ruch: investice do stavby a provozování hotelů a zřízení hotelového typu včetně služeb (wellness, atp.).

Na některé z výše uvedených projektů má Bhútán finanční prostředky z vlastních zdrojů, případně z mezinárodních fondů.
Jedním z významných poskytovatelů úvěrů Bhútánu je například Asijská rozvojová banka. Česká republika však jejím
členem není, což možnost účasti na bankou financovaných projektech výrazně limituje. Velké množství projektů však
vyžaduje vedle dodávek technologií rovněž nabídku finanční zajištění, tedy investici.

ČR má dále zájem účastnit se projekt na modernizaci osvětlení letiště v Paró a dalších dvou vnitrostátních letištích a
rovněž nabídla pomoc s výstavbou pivovarů, zemědělskou technikou, asistencí s budováním kanalizací a zpracováním
odpadu a výcvikem pilotů.

5.2 Kalendář akcí

Bhútán je podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra 105. konkurenceschopnou ekonomikou. Jedná se o
pohoršení o dvě místa proti loňské zprávě, když BT tlačí dolů zejména faktory týkající se efektivnosti, přístup k financím,
devizová regulace, restriktivní trh práce, nedostatečná infrastruktura, neefektivní byrokracie, nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil.

Vzájemnou bilaterální relaci v roce 2015 oživila v ekonomické části delegace Letu Kunovice, která v červenci 2015
prezentovala letoun L 410, který uskutečnil úspěšný testovací let pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air
a státní aerolinie Druk Air. Ten byl základním předpokladem pro certifikaci stroje a jeho možný návazný odprodej
bhútánské straně.

Dvoustranné relaci bezpochyby dále napomohly protokolární návštěvy související s rozloučením předchozího a předáním
pověřovacích listin nového VZÚ.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře
zvyklosti a zákony. Obchodníci v Bhútánu si stejně jako v Indii či Nepálu zakládají na osobním kontaktu, proto je nezbytné
podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý proces až do
uzavření smlouvy ovšem trvá poněkud déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí. Partnerem českých firem mohou
být státní i soukromé bhútánské firmy.

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

Jako nízko středně příjmová země (lower middle income country) Bhútán profituje z preferenčních podmínek bezcelního
přístupu na trh EU v rámci programu EBA (Everything But Arms), jež spadají pod GSP. Bhútán však dosud nebyl těchto
výhod schopen využít kvůli nedostatku zboží pro vývoz nebo špatné kvalitě zboží, která neprojde požadavky EU, apod.

Bhútánská ekonomika je velice uzavřená, brání se vstupu konzumního zboží zahraniční provenience a také zboží, které
může zhoršit kvalitu životního prostředí. Dovoz zboží do Bhútánu upravují „Rules and Procedures for Imports from Third
Countries, 2002“, které upravují dovoz ze všech zemí vyjma Indie.

Pravidla ukládají povinnost získání dovozní licence na dovoz zboží, přičemž zcela zakazují dovoz pornografie, narkotik a
psychotropních látek a výrazně omezují dovoz zbraní a munice, zemědělských produktů, léčiv, chemikálií a hnojiv,
použitých strojů, plastových výrobků, bezdrátových komunikačních technologií atd., pro jejichž dovoz je nutné vedle
licence získat také speciální povolení (special permit) od gesčního úřadu.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zahájení podnikání, zřízení kanceláře apod. upravuje Company Act z r. 2000 (viz
http://www.asianlii.org/bt/legis/laws/caotkob2000301/). Pro zřízení kanceláře je nutno podniknout několik kroků:

- bezpečnostní potvrzení od Královské bhútánské policie,

- zaslání informace o podnikatelském záměru na Industrial Development Services Division (IDSD),

- zaregistrovat se do Firemního rejstříku (Registrar of Companies),

- požádat Regional Trade and Industrial Office (RTIO) o vydání obchodní / průmyslové licence,

- požádat o vydání čísla daňového poplatníka,

- otevřít si bankovní účet.

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

Pro propagaci a marketing lze použít inzerci v tisku a reklamní šoty v televizi či rozhlase. Velmi se rozmáhá prezentace
prostřednictvím internetu.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bhútán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem pěti mezinárodních úmluv:

•
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WIPO Convention (1977),
• Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works),
• Paris Convention (2004, Industrial Property),
• Madrid Agreement a Madrid Protocol.

Ochrana duševního vlastnictví je v Bhútánu ošetřena v řadě zákonů, především „Copyright Act“, podle kterého ochrana
duševního vlastnictví trvá po dobu života autora a dalších 50 let. Užité umění je chráněno po dobu 25 let od svého vzniku.
Kolektivní a anonymní díla jsou chráněny 50 let od svého zveřejnění. Tuto tematiku zpracovává také „Industrial Property
Act“ (2001), které rozlišuje patenty, obchodní značku, průmyslový design atd. Za tuto problematiku nese zodpovědnost
Ministerstvo pro ekonomický rozvoj, které vydává potřebné registrace od r. 2009. Vláda si uvědomuje důležitost ochrany
duševního vlastnictví a klade si za cíl zpracovat souhrnný zákon o ochraně duševního vlastnictví.

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány jednotlivými rezortními ministerstvy nebo jimi pověřenými státními podniky, nejčastěji
na webových stránkách Ministerstva pro ekonomický rozvoj (viz http://www.moea.gov.bt/).

Tendry jsou dále zveřejňovány na těchto webových stránkách:

http://www.globaltenders.com/government-tenders-bhutan.php

http://www.rbp.gov.bt/tender.php

http://www.tendersinfo.com/global-bhutan-tenders.php

https://www.citizenservices.gov.bt/tenders

http://www.tenderdetail.com/bhutan-tenders/1?ci=25

Vzhledem k tomu, že je Bhútán členem SAARC, jsou všechny veřejné zakázky dle odvětví inzerovány také na stránkách
SAARC.

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

V Bhútánu není momentálně platná legislativa, která by jasně určovala řešení obchodních sporů a v zemi zatím není
zavedeno žádné obchodní mediační centrum, které by se staralo o řešení sporů. Arbitrážní postupy jsou upraveny
specificky pro oblast stavebnictví (Construction Development Board for Bhutan). Bhútán je nicméně členem „Chartered
Institute of Arbitrators“ (CIArb) ve snaze přijmout metody řešení sporů. Spory se doporučuje řešit smírčí cestou.

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

Stejně jako v jiných asijských zemích, je v Bhútánu při obchodních stycích důležitý cit pro hierarchii a úcta ke starším, která
se vyjadřuje nachýlením těla mírně dopředu a při sedu držením nohou v pozici proti židli. Verbálním znakem úcty je
používání částice „la“ na konci věty (i v angličtině). Nejposvátnější částí těla je hlava a nejšpinavější jsou nohy, proto je
zakázáno dotýkat se cizí hlavy nebo podstrkovat nohy před jinou osobu (při sezení na zemi je proto vhodné sedět
v tureckém sedu nebo na patách).

Bhútánci považují odpověď „ne“ za nezdvořilou a vždy se snaží odpovědět pozitivně či neodpovědět vůbec, aby si
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zachovali tvář. Často se proto používá podmiňovací čas a příslovce „možná, snad“. Jasné a sebevědomé konstatování
názoru, které nenechává žádný prostor pro výklad nebo jiný názor druhého, nedělá v Bhútánu dobrý dojem.

Proces výměny dárků je v Bhútánu mnohem důležitější než na Západě. Dárky se vybírají podle toho, zda jsou si osoby
rovné, zda níže postavená osoba obdarovává výše postavenou osobu nebo obráceně. Po určité době by měl být dárek
opětován, pokud nepřišel od výše postavené osoby. Dárky se nikdy neotevírají v přítomnosti dárců, není proto namístě
očekávat rozbalení dárků a zjištění reakce. Není rovněž zvykem za dárky děkovat písemně.

V případě důležité životní události (sňatek, úmrtí, povýšení) je tradičním zvykem darovat kus látky zvaný zon (v počtu 3 –
5 – 7 – 9 dle důležitosti osoby) a bílý šál kata. Dnes se často dává jen kata nebo peníze v obálce. V Bhútánu je také časté
dávat dárky někomu, kdo se chystá na cestu (např. láhev alkoholu, kapesné pro děti apod.).

Od hostitele se očekává, že nabídne šálek čaje nebo sklenici alkoholu a je slušností nabízené pohoštění přijmout a
alespoň trochu upít nebo ochutnat. S přijetím nabídky k pohoštění se však nespěchá, host se většinou slušně zdráhá a
nechá se přemlouvat. Odmítne-li někdo nabídku čaje nebo občerstvení, hostitel by měl v nabízení setrvat.

Při pozvání na večeři se nejdříve podávají nápoje, což může trvat více než hodinu. U skromných rodin hostitelé často
zmizí, nechají hosty o samotě a objeví se až na samotnou večeři, což může být pro návštěvníky velice matoucí. Hlava
rodiny se často účastní večeře, s hosty však nejí. Všechna nutná témata, která je nutno během večeře probrat, je třeba
probrat ideálně ještě před jídlem. Během jídla jsou Bhútánci zvyklí příliš nemluvit a není třeba usilovat o konverzaci, jak je
tomu zvykem na Západě - je úplně v pořádku jíst potichu. Podobně, po skončení večeře hosté téměř okamžitě odcházejí,
není obvyklé v domě hostitele vysedávat a hovořit. Odejde-li hlavní host, očekává se, že odejdou také ostatní hosté.
Odchod bez rozloučení je zcela běžný.

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní týden v Bhútánu trvá od pondělí do pátku, pracuje se od 9:00 – 17:00. Banky jsou otevřeny 9:00 – 16:00 (v zimě
jen do 15:00).

Státní svátky v r. 2017:

02.01. Zimní slunovrat (Nyilo)

28.01. Traditional Day of Offerings

21.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

22.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka
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23.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

27.02. Losar (Nový rok)

28.02. Losar (Nový rok)

02.05. Výročí narození 3. krále

05.05. Shabdrung Kuchoe

09.06 Lord Buddha's Parinirvana

03.07. Výročí narození Guru Rinpoche

27.07. Svátek prvního Buddhova kázání

23.09. Blessed Rainy Day

30.09 Dashain Festival

30.09. Thimphu Tshechu

01.10. Thimphu Tshechu

02.10 Thimphu Tshechu

07.10. Thimphu Tshechu

01.11. Výročí korunovace 5. krále J.V Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

10.11. Svátek Buddhova sestoupení /Lha-bab Duchen

11.11. Výročí narození 4. krále

17.12. Národní den

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

Doklady:

Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Bhútánu minimálně o 6 měsíců. Cestující, kteří přijíždějí do Bhútánu z
oblastí postižených žlutou zimnicí (především Afrika), musí doložit např. mezinárodním očkovacím průkazem, že byli proti
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této nákaze očkováni. Toto očkování musí být provedeno nejpozději šest dnů před vstupem do Bhútánu.

Víza:

Podmínky vstupu do země ověřit u velvyslanectví Bhútánu, např. ZÚ Bhútánu v Bruselu, email:
infobhutan@bhutanembassy.be, nebo na webových stránkách MZV Bhútánu: http://www.mfa.gov.bt/visa, či oficiálních
stránkách bhútánské vlády, které se věnují podmínkám cestování do země: http://www.tourism.gov.bt/plan/visa.

Turistický ruch je v zemi velice omezen. Do Bhútánu je možné cestovat buď na pozvání vlády anebo jako turista. Turisté
musí cestovat pouze ve skupinách po předem připravených a zaplacených trasách s oficiálním turistickým průvodcem.
Veškeré formality musí být vyřízeny před příjezdem do země přes cestovní kancelář, respektive přes bhútánského tour
operátora nebo některého z jejich mezinárodních partnerů.

Nezávislí cestovatelé nejsou do země vpuštěni. Každý návštěvník musí mít vízum a udělení či neudělení víza závisí na tom,
jak je dopředu v součinnosti s cestovní kanceláří připravena a zaplacena cesta. Částka za jeden den pobytu činí 200 nebo
250 USD podle turistické sezóny, http://www.tourism.gov.bt/plan/minimum-daily-package. Zastupitelské úřady Bhútánu
žádosti o turistická víza nepřijímají.
Informace k podání žádosti o bhútánské vízum lze také najít na webu MZV BT: http://http://www.mfa.gov.bt/visa , nebo
na stránkách vládního Tourism Council of Bhutan, kde si zájemce může vybrat z celé řady autorizovaných bhútánských
tour operátorů: http://www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator.

Bhútán je přístupný po zemi i letecky, a to z Indie, Bangladéše, Nepálu a Thajska, nelze přicestovat z Číny. Vízum
cestovatel obdrží na hraničním přechodu nebo na letišti na základě splněných podmínek, viz výše. Celé území Bhútánu
kromě údolí Paró a Thimphú je považováno za zakázanou oblast. Proto každý návštěvník musí přes cestovní kancelář
získat speciální povolení na cestování a tato povolení jsou policií příležitostně kontrolována.

Omezení dovozu a vývozu valut:

V Bhútánu existuje povinná výměna valut (netýká se dětí do 5 let). Děti 6-12 let musí uhradit cca 100 USD na noc, studenti
řádného denního studia mladší 25 let 150 USD, ostatní 250 USD na osobu a noc. Částka se hradí formou poplatku, který
zahrnuje poskytnutí ubytování, stravy třikrát denně, dopravu po Bhútánu, průvodce a kulturní program. Poplatek se hradí
předem.

Omezení dovozu a vývozu předmětů:

Pod velice přísnou kontrolou je vývoz veškerých starožitností, především náboženského charakteru. Uzavřenosti Bhútánu
odpovídá i nutnost registrace veškerých elektronických přístrojů (videokamery, videa, osobní počítače atd.) hned po
příletu a jejich následná kontrola při odjezdu ze země. Bez cla může každá osoba dovézt věci osobní potřeby, 2 litry
alkoholického nápoje, 400 cigaret a 150 g doutníků. Zakázán je dovoz a vývoz zbraní, střeliva, výbušných a vojenských
předmětů, veškerých narkotik a drog (netýká se léků) a loveckých trofejí.
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Celá oblast Bhútánu je z hlediska geopolitické situace bezpečná.

Specifické podmínky cestování:

Informace lze získat zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/bhutan/cestovani/other.html

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud není česká firma na bhútánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře či společného podniku, je
existence místního zástupce nezbytnou podmínkou působení na trhu. Zaměstnávání místních sil je pro provoz
reprezentace nezbytností a není nijak zvlášť zákonem upraveno.

Bhútán nicméně preferuje zaměstnávání bhútánských občanů a zaměstnávání cizinců povoluje jen v odůvodněném
případě, že místní pracovní síla nemá dostatečnou kvalifikaci. Náklady na vyškolení místních pracovníků si může firma
odečíst z daňového základu. Zahraniční investoři mohou získat pracovní povolení pro své pracovníky podle velikosti
investic:

- investice do 1 mil. USD: 2 zahraniční pracovníci,

- investice 1 – 5 mil. USD: 3 zahraniční pracovníci,

- investice nad 5 mil. USD: 5 zahraničních pracovníků.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Turistům směřujícím do Bhútánu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu, případně
proti japonské encefalitidě či malárii Turisté, kteří přijdou do styku se zvířaty, by neměli opomenout očkování proti
vzteklině. Očkování proti žluté zimnici je povinné pro ty cestovatele, kteří přijíždějí do Bhútánu z výchozí nebo tranzitní
země s výskytem této choroby. Před každou cestou do Bhútánu je nutné uzavřít cestovní pojištění. Zdravotní zařízení jsou
v Bhútánu situována do větších měst, přičemž na venkově je dostupnost lékařské péče velmi omezena. Za ošetření se platí
na místě v hotovosti, a proto je nutné si uschovat potvrzení od lékaře pro případné proplacení od pojišťovny v ČR.

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
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Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře
zvyklosti a zákony. Obchodníci v Bhútánu si stejně jako v Indii či Nepálu zakládají na osobním kontaktu, proto je nezbytné
podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý proces až do
uzavření smlouvy ovšem trvá poněkud déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí. Partnerem českých firem mohou
být státní i soukromé bhútánské firmy.

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

Jako nízko středně příjmová země (lower middle income country) Bhútán profituje z preferenčních podmínek bezcelního
přístupu na trh EU v rámci programu EBA (Everything But Arms), jež spadají pod GSP. Bhútán však dosud nebyl těchto
výhod schopen využít kvůli nedostatku zboží pro vývoz nebo špatné kvalitě zboží, která neprojde požadavky EU apod.

Bhútánská ekonomika je velice uzavřená, brání se vstupu konzumního zboží zahraniční provenience a také zboží, které
může zhoršit kvalitu životního prostředí. Dovoz zboží do Bhútánu upravují „Rules and Procedures for Imports from Third
Countries, 2002“, které upravují dovoz ze všech zemí vyjma Indie.

Pravidla ukládají povinnost získání dovozní licence na dovoz zboží, přičemž zcela zakazují dovoz pornografie, narkotik a
psychotropních látek a výrazně omezují dovoz zbraní a munice, zemědělských produktů, léčiv, chemikálií a hnojiv,
použitých strojů, plastových výrobků, bezdrátových komunikačních technologií atd., pro jejichž dovoz je nutné vedle
licence získat také speciální povolení (special permit) od gesčního úřadu.

Viz: www.trade.gov.bt/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zahájení podnikání, zřízení kanceláře apod. upravuje Company Act z r. 2000 (viz
http://www.asianlii.org/bt/legis/laws/caotkob2000301/). Pro zřízení kanceláře je nutno podniknout několik kroků:

- bezpečnostní potvrzení od Královské bhútánské policie,

- zaslání informace o podnikatelském záměru na Industrial Development Services Division (IDSD),

- zaregistrovat se do Firemního rejstříku (Registrar of Companies),

- požádat Regional Trade and Industrial Office (RTIO) o vydání obchodní / průmyslové licence,

- požádat o vydání čísla daňového poplatníka,

- otevřít si bankovní účet.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Pro propagaci a marketing lze použít inzerci v tisku a reklamní šoty v televizi či rozhlase. Velmi se rozmáhá prezentace
prostřednictvím internetu.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bhútán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem pěti mezinárodních úmluv:

• WIPO Convention (1977),
• Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works),
• Paris Convention (2004, Industrial Property),
• Madrid Agreement a Madrid Protocol.

Ochrana duševního vlastnictví je v Bhútánu ošetřena v řadě zákonů, především „Copyright Act“, podle kterého ochrana
duševního vlastnictví trvá po dobu života autora a dalších 50 let. Užité umění je chráněno po dobu 25 let od svého vzniku.
Kolektivní a anonymní díla jsou chráněny 50 let od svého zveřejnění. Tuto tématiku zpracovává také „Industrial Property
Act“ (2001), které rozlišuje patenty, obchodní značku, průmyslový design atd. Za tuto problematiku nese zodpovědnost
Ministerstvo pro ekonomický rozvoj, které vydává potřebné registrace od r. 2009. Vláda si uvědomuje důležitost ochrany
duševního vlastnictví a klade si za cíl zpracovat souhrnný zákon o ochraně duševního vlastnictví.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány jednotlivými resortními ministerstvy nebo jimi pověřenými státními podniky, nejčastěji
na webových stránkách Ministerstva pro ekonomický rozvoj (viz http://www.moea.gov.bt/).

Vzhledem k tomu, že je Bhútán členem SAARC, jsou všechny veřejné zakázky dle odvětví inzerovány také na stránkách
SAARC.

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

V Bhútánu není momentálně platná legislativa, která by jasně určovala řešení obchodních sporů a v zemi zatím není
zavedeno žádné obchodní mediační centrum, které by se staralo o řešení sporů. Arbitrážní postupy jsou upraveny
specificky pro oblast stavebnictví (Construction Development Board for Bhutan). Bhútán je nicméně členem „Chartered
Institute of Arbitrators“ (CIArb) ve snaze přijmout metody řešení sporů. Spory se doporučuje řešit smírčí cestou.

Nejzávažnějšími omezeními bhútánské ekonomiky jsou malý vnitřní trh, neadekvátní infrastruktura, vysoké náklady
spojené s dopravou zboží, obtížný přístup k finančním zdrojům (úvěrům), nekonzistentní ekonomická a obchodní politika,
nedostatek profesionálně vyškolené pracovní síly a manažerské schopnosti bhútánských partnerů, nízká produktivita
práce. Bez odstranění těchto překážek nebude možné zvýšit kapacitu zárodečného soukromého sektoru v Bhútánu.

Bhútán však také nabízí kompetitivní výhody v podobě politické stability, obstojné znalosti angličtiny, propojení
s indickým trhem, nízká cena energie. Největším problémem je napojení bhútánské ekonomiky na Indii a silnou
konkurenční přítomnost indických firem, jejichž přítomnost vláda silně podporuje na úkor dalších zahraničních partnerů
(především Číny).
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Stejně jako v jiných asijských zemích, je v Bhútánu při obchodních stycích důležitý cit pro hierarchii a úcta ke starším, která
se vyjadřuje nachýlením těla mírně dopředu a při sedu držením nohou v pozici proti židli. Verbálním znakem úcty je
používání částice „la“ na konci věty (i v angličtině). Nejposvátnější částí těla je hlava a nejšpinavější jsou nohy, proto je
zakázáno dotýkat se cizí hlavy nebo podstrkovat nohy před jinou osobu (při sezení na zemi je proto vhodné sedět
v tureckém sedu nebo na patách).

Bhútánci považují odpověď „ne“ za nezdvořilou a vždy se snaží odpovědět pozitivně či neodpovědět vůbec, aby si
zachovali tvář. Často se proto používá podmiňovací čas a příslovce „možná, snad“. Jasné a sebevědomé konstatování
názoru, které nenechává žádný prostor pro výklad nebo jiný názor druhého, nedělá v Bhútánu dobrý dojem.

Proces výměny dárků je v Bhútánu mnohem důležitější než na Západě. Dárky se vybírají podle toho, zda jsou si osoby
rovné, zda níže postavená osoba obdarovává výše postavenou osobu nebo obráceně. Po určité době by měl být dárek
opětován, pokud nepřišel od výše postavené osoby. Dárky se nikdy neotevírají v přítomnosti dárců, není proto namístě
očekávat rozbalení dárků a zjištění reakce. Není rovněž zvykem za dárky děkovat písemně.

V případě důležité životní události (sňatek, úmrtí, povýšení) je tradičním zvykem darovat kus látky zvaný zon (v počtu 3 –
5 – 7 – 9 dle důležitosti osoby) a bílý šál kata. Dnes se často dává jen kata nebo peníze v obálce. V Bhútánu je také časté
dávat dárky někomu, kdo se chystá na cestu (např. láhev alkoholu, kapesné pro děti apod.).

Od hostitele se očekává, že nabídne šálek čaje nebo sklenici alkoholu a je slušností nabízené pohoštění přijmout a
alespoň trochu upít nebo ochutnat. S přijetím nabídky k pohoštění se však nespěchá, host se většinou slušně zdráhá a
nechá se přemlouvat. Odmítne-li někdo nabídku čaje nebo občerstvení, hostitel by měl v nabízení setrvat.

Při pozvání na večeři se nejdříve podávají nápoje, což může trvat více než hodinu. U skromných rodin hostitelé často
zmizí, nechají hosty o samotě a objeví se až na samotnou večeři, což může být pro návštěvníky velice matoucí. Hlava
rodiny se často účastní večeře, s hosty však nejí. Všechna nutná témata, která je nutno během večeře probrat, je třeba
probrat ideálně ještě před jídlem. Během jídla jsou Bhútánci zvyklí příliš nemluvit a není třeba usilovat o konverzaci, jak je
tomu zvykem na Západě - je úplně v pořádku jíst potichu. Podobně, po skončení večeře hosté téměř okamžitě odcházejí,
není obvyklé v domě hostitele vysedávat a hovořit. Odejde-li hlavní host, očekává se, že odejdou také ostatní hosté.
Odchod bez rozloučení je zcela běžný.

Pracovní a prodejní doba

Pracovní týden v Bhútánu trvá od pondělí do pátku, pracuje se od 9:00 – 17:00. Banky jsou otevřeny 9:00 – 16:00 (v zimě
jen do 15:00).

Státní svátky v r. 2016

02.01. Zimní slunovrat (Nyilo)

10.01. Traditional Day of Offerings
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08.02. Státní svátek u příležitosti narození královského dědice

09.02. Losar (Nový rok)

10.02. Losar (Nový rok)

21.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

22.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

23.02. Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

16.04. Shabdrung Kuchoe

02.05. Výročí narození 3. krále J.V. Jigme Dorje Wangchucka

21.05. Buddha's Parinirvana

15.07. Výročí narození Guru Rinpoche

08.07. Svátek prvního Buddhova kázání

22.09. Blessed Rainy Day

07.10. Thimphu Tshechu

11.10. Dashain

11.10. Thimphu Tshechu

12.10. Thimphu Tshechu

13.10. Thimphu Tshechu

01.11. Výročí korunovace 5. krále J.V Jigme Khesar Namgyel
Wangchucka

20.11. Svátek Buddhova sestoupení /Lha-bab Duchen
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17.12. Národní den

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

Doklady

Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Bhútánu minimálně o 6 měsíců. Cestující, kteří přijíždějí do Bhútánu z
oblastí postižených žlutou zimnicí (především Afrika), musí doložit např. mezinárodním očkovacím průkazem, že byli proti
této nákaze očkováni. Toto očkování musí být provedeno nejpozději šest dnů před vstupem do Bhútánu.

Víza

Turistický ruch je v zemi velice omezen. Do Bhútánu je možné cestovat buď na pozvání vlády anebo jako turista. Turisté
musí cestovat pouze ve skupinách po předem připravených a zaplacených trasách s oficiálním turistickým průvodcem.
Veškeré formality musí být vyřízeny před příjezdem do země přes cestovní kancelář, respektive přes bhútánského tour
operátora nebo některého z jejich mezinárodních partnerů.

Nezávislí cestovatelé nejsou do země vpuštěni. Každý návštěvník musí mít vízum a udělení či neudělení víza závisí na tom,
jak je dopředu v součinnosti s cestovní kanceláří připravena a zaplacena cesta. Částka za jeden den pobytu činí 200 nebo
250 USD podle turistické sezóny, http://www.tourism.gov.bt/plan/minimum-daily-package. Zastupitelské úřady Bhútánu
žádosti o turistická víza nepřijímají.

Informace k podání žádosti o bhútánské vízum lze také najít na webu MZV BT: http://www.mfa.gov.bt/visa, nebo na
stránkách vládního Tourism Council of Bhutan, kde si zájemce může vybrat z celé řady autorizovaných bhútánských tour
operátorů: http://www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator.

Režim vstupu

Bhútán je přístupný po zemi i letecky, a to z Indie, Bangladéše, Nepálu a Thajska, nelze přicestovat z Číny. Vízum
cestovatel obdrží na hraničním přechodu nebo na letišti na základě splněných podmínek, viz výše. Celé území Bhútánu
kromě údolí Paró a Thimphú je považováno za zakázanou oblast. Proto každý návštěvník musí přes cestovní kancelář
získat speciální povolení na cestování a tato povolení jsou policií příležitostně kontrolována.

Omezení dovozu a vývozu valut

V Bhútánu existuje povinná výměna valut (netýká se dětí do 5 let). Děti 6-12 let musí uhradit cca 100 USD na noc, studenti
řádného denního studia mladší 25 let 150 USD, ostatní 250 USD na osobu a noc. Částka se hradí formou poplatku, který
zahrnuje poskytnutí ubytování, stravy třikrát denně, dopravu po Bhútánu, průvodce a kulturní program. Poplatek se hradí
předem.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Pod velice přísnou kontrolou je vývoz veškerých starožitností, především náboženského charakteru. Uzavřenosti Bhútánu
odpovídá i nutnost registrace veškerých elektronických přístrojů (videokamery, videa, osobní počítače atd.) hned po
příletu a jejich následná kontrola při odjezdu ze země. Bez cla může každá osoba dovézt věci osobní potřeby, 2 litry
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alkoholického nápoje, 400 cigaret a 150 g doutníků. Zakázán je dovoz a vývoz zbraní, střeliva, výbušných a vojenských
předmětů, veškerých narkotik a drog (netýká se léků) a loveckých trofejí.

Celá oblast Bhútánu je z hlediska geopolitické situace bezpečná.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud není česká firma na bhútánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře či společného podniku, je
existence místního zástupce nezbytnou podmínkou působení na trhu. Zaměstnávání místních sil je pro provoz
reprezentace nezbytností a není nijak zvlášť zákonem upraveno.

Bhútán nicméně preferuje zaměstnávání bhútánských občanů a zaměstnávání cizinců povoluje jen v odůvodněném
případě, že místní pracovní síla nemá dostatečnou kvalifikaci. Náklady na vyškolení místních pracovníků si může firma
odečíst z daňového základu. Zahraniční investoři mohou získat pracovní povolení pro své pracovníky podle velikosti
investic:

- investice do 1 mil. USD: 2 zahraniční pracovníci,

- investice 1 – 5 mil. USD: 3 zahraniční pracovníci,

- investice nad 5 mil. USD: 5 zahraničních pracovníků.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování

Turistům směřujícím do Bhútánu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu, případně
proti japonské encefalitidě či malárii Turisté, kteří přijdou do styku se zvířaty, by neměli opomenout očkování proti
vzteklině. Očkování proti žluté zimnici je povinné pro ty cestovatele, kteří přijíždějí do Bhútánu z výchozí nebo tranzitní
země s výskytem této choroby.

Zdravotní péče

Před každou cestou do Bhútánu je nutné uzavřít cestovní pojištění. Zdravotní zařízení jsou v Bhútánu situována do větších
měst, přičemž na venkově je dostupnost lékařské péče velmi omezena. Za ošetření se platí na místě v hotovosti, a proto je
nutné si uschovat potvrzení od lékaře pro případné proplacení od pojišťovny v ČR.
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7. Kontakty
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

ČR nemá v zemi přímé zastoupení. Diplomatické vztahy jsou s tímto státem udržovány prostřednictvím Velvyslanectví ČR
v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí:

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Tel.: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný)

commerce_delhi@mzv.cz (obchod)

delhi.consular@gmail.com (konzulární)

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení ZÚ Dillí: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost).

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

V Bhútánu nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí. Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR –
BT pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264. Obchodní relace ČR – BT spadá rovněž pod Odbor
ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Telefonní kód země: +975

Nouzová telefonní čísla: hasiči 110, policie 113, lékařská pomoc 112

Telefonní čísla v hl. m. Thimphu:

První lékařská pomoc: (02) 22596, 22497, 112
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Policie: (02) 22470, 113

Hasiči: (02) 22555, 110

7.4. Internetové informační zdroje
• www.tourism.gov.bt Oficiální turistické informace
• www.drukair.com.bt Národní letecká společnost Druk Air
• www.druknet.bt Národní ineternetový provider
• www.kuensenonline.com Národní deník Kuensen
• www.bbs.com.bt Bhútánský rozhlas
• www.bhutanstudies.org.bt Centrum pro bhútánská studia
• www.undp.org.bt Webová stránka OSN o Bhútánu
• www.bhutantimes.bt Zpravodajství z Bhútánu
• www.bhutan.gov.bt Zpravodajství z Bhútánu
• www.gnhc.gov.bt Komise pro hrubé národní štěstí
• http://www.moaf.gov.bt Ministerstvo zemědelství a lesů
• www.cdb.gov.bt Portál bhútánské vlády
• www.tourism.gov.bt Rada pro turistiku
• www.mfa.gov.bt Ministerstvo zahraničních věcí
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

ČR nemá v zemi přímé zastoupení. Diplomatické vztahy jsou s tímto státem udržovány prostřednictvím Velvyslanectví ČR
v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Tel.: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Web: http://www.mzv.cz/dilli
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V Bhútánu nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí. Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR –
BT pod teritoriální Odbor Států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264. Obchodní relace ČR – BT spadá rovněž pod Odbor
dvoustranných ekonomických vztahů (ODEV), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Telefonní kód země: +975

Nouzová telefonní čísla: hasiči 110, policie 113, lékařská pomoc 112

7.4 Internetové informační zdroje

www.tourism.gov.bt Oficiální turistické informace

www.drukair.com.bt Národní letecká společnost Druk Air

www.druknet.bt Národní internetový provider

www.kuenselonline.com Webová stránka národního deníku

www.bbs.com.bt Bhútánský rozhlas

www.bhutanstudies.org.bt Centre for Bhutan Studies
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www.undp.org.bt Webová stránka OSN o Bhútánu

www.bhutanobserver.bt Zpravodajství z Bhútánu

www.bhutantimes.bt Zpravodajství z Bhútánu

www.bhutan.gov.bt Portál bhútánské vlády

www.gnhc.gov.bt Komise pro hrubé národní štěstí

www.moaf.gov.bt Ministerstvo zemědělství a lesů

www.cdb.gov.bt Construction Development Board

Bhutan Tourism Corporation
Limited

BHUTAN TOURISM CORPORATION LIMITED (BTLC)

P.O. Box 159

Thimphu, Bhutan

Tel: +975-2-322854, 322647, 324045

Fax: +975-2-323392, 322479

Telex: 0890-217 BTC TPU BT

web: http://www.kingdomofbhutan.com/travel/travel_.html
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Tourism Council of Bhutan Tourism Council of Bhutan

Post Box 126

Thimphu, Bhutan

web: http://www.tourism.gov.bt/

Ministerstvo zahraničních věcí Ministry of Foreign Affairs

PO Box: 103

Gyalyong Tshokhang

Thimphu, Bhutan

PABX +975-2-322781/322459/322473/322771

Phone: +975-2-322359

web: http://www.mfa.gov.bt/
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