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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Republika Kiribati
Vláda:
• Taneti Mamau – Prezident, předseda vlády, ministr zahraničních věcí a imigrace
• Kourabi Nenem - Místopředseda vlády a ministr veřejných sítí
• Tetabo Nakara - Ministr rybolovu
• Tebao Awerika - Ministr životního prostředí a zemědělství
• Alexander Teabo - Ministr školství
• Kobebe Taitai - Ministr zdravotnictví
• Dr Teuea Toatu - Ministr financí a hospodářského rozvoje
• Atarake Nataara - Ministr vnitra a sociálních věcí
• Ruateki Tekaiara - Ministr práce a lidských zdrojů
• Tauanei Marea - Ministr obchodu a průmyslu
• David Collins - Ministr pro ženy, mládež a tělovýchovu
• Natan Teewe Brechtefeld - Nejvyšší státní zástupce
• Willie Tokataake - Ministr komunikací, dopravy a rozvoje turismu
• Mikarite Temari - Ministr pro rozvoj ostrovů Line a Phoenix

Kiribati je jedním ze států sdružení Commonwealth a jeho politický systém je založen na Westminsterském modelu.
Politické strany nemají oficiální základnu ani strukturu. Většina kandidátů vystupuje jako nezávislí. Volby jsou svobodné a
spravedlivé. Sporné výsledky mohou být ověřeny soudem. Jednokomorový parlament (Maneaba) má 46 členů – 44
volených poslanců, 1 jmenovaný poslanec za banabanskou komunitu na ostrově Rabi (Fidji) a generální prokurátor.
Volební období je 4leté. Po parlamentních volbách vzejdou z členů parlamentu 3 – 4 kandidáti do přímých prezidentských
voleb. Prezident je tradičně rovněž předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a imigrace. Poslední parlamentní a
prezidentské volby na Kiribati v roce 2016 skončily vítězstvím opozice a ukončily dvanáctiletou vládu strany BTK
(Boutokan Te Koaua – Pillars of Truth). Opoziční strany Karikirakean Te I-Kiribati Party a Maurin Kiribati Party utvořily po
parlamentních volbách novou opoziční koalici s názvem Tobwaan Kiribati Party – TKP. Opoziční strany Karikirakean Te
I-Kiribati Party a Maurin Kiribati Party. Přestože parlamentní volby vyhrála dosavadní vládní strana BTK, v následných
přímých prezidentských volbách zvítězil kandidát opoziční koalice TKP Taneti Mamau. Nový prezident Taneti Mamau,
který je zároveň předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a imigrace, jmenoval dvanáctičlennou vládu složenou
z nově zvolených poslanců opoziční koalice TKP.
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Obsazení míst v Parlamentu po volbách v roce 2016: Boutokan Te Koaua – 26; Maurin Kiribati Party a Karikirakean Te
I-Kiribati Party – 19; Volený předseda parlamentu z nečlenů parlamentu - 1

Země nemá žádné ozbrojené složky s výjimkou policie, soudní systém je nezávislý. Je tvořen Nejvyšším soudem,
Odvolacím soudem a obvodními soudy. Na každém z 22 obydlených ostrovů působí místní správní výbory. Mají velmi
omezené možnosti i financování (místní daně a alokace od centrální vlády).

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

Demografické ukazatele:
• Obyvatelstvo (sčítání lidu v r. 2015): 110 136 – z toho 54 094 můžu a 56 042 žen
• Hustota zalidnění: 151 obyv./km
• Ekonomicky činné obyvatelstvo: 72 300
• Roční přírůstek: 1,14 % (r. 2016)
• Míra porodnosti: 21,3/1000
• Kojenecká úmrtnost: 33,2/1000, celková 7,1/1000
• Očekávaná délka života při narození: 58 muži/66 ženy

Věková struktura:

• 0-14 roků: 30,16 %
• 15-64 roků: 65,71 %
• 65 a více: 4,13 %

Etnické složení:

• Mikronésané 99,1 %
• Polynésané 0,9 %

Náboženské složení:

• římští katolíci 55,8%
• protestanti 35%
• mormoni 4,7%
• Baha’i 2,3%
• adventisté sedmého dne 2%
• jiní 1,5%

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.

Růst HDP (v %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017p
5,2 5,8 3,8 3,5 1,8 2

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

HDP na obyvatele dle odhadu z roku 2015 činí 1488 USD. Na tvorbě HDP se (podle údajů z r. 2014) podílí průmysl 10,9 %,
zemědělství 25,2 %, služby 63,9 %.
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Inflace (v %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017p
-3 -1,5 2,1 0,6 0,7 2

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

Ekonomika Kiribati v roce 2016 rostla. Hlavním přispěvatelem k růstu byla činnost veřejného sektoru, zejména projekty
financované z vnějších zdrojů. Očekává se, že deficit běžného účtu bude přetrvávat nebo se zvětšovat s odezníváním El
Niño a v důsledku přechodného zvýšení příjmů z rybolovu. (V roce 2015 díky silnému efektu El-Niňo profitovaly všechny
ekonomiky v regionu z nebývale silné migrace tuňáků.) Infrastrukturální projekty zaměřené na budování silnic,
rozvodných sítí a dodávky vody taktéž přispěly k ekonomickému růstu.

Dle odhadů ADB by měl hospodářský růst v roce 2017 s velkou pravděpodobností dosáhnout 2,0%, jelikož budou
zahájeny velké rozvojové projekty. Výraznou investicí bude oprava a modernizace mezinárodního letiště Bonriki.
Následující roky se pak očekává mírnější růst (1,5%) způsobený i nadále klesajícími výnosy z rybářských licencí, což zatíží
také veřejné výdaje a hospodářskou produkci. Nicméně vláda by měla mít v příštích letech lepší předpoklad odolávat
tomuto poklesu poté, co velká část přebytku z výnosů z rybolovu posloužila k doplnění fiskální rezervy ve vyrovnávacím
fondu (Revenue Equalization Reserve Fund).

Zaměstnanost

Počet ekonomicky aktivních osob činil podle posledních dostupných údajů z roku 2013 pouze 51 tis. pracovníků. Značná
část ekonomicky aktivního obyvatelstva je však zaměstnána jen částečně (až 70 %) a s nízkým věkem povinného odchodu
do důchodu (50 let). Celková nezaměstnanost je dle statistické zprávy ADB z roku 2015 ve výši 30,6%. Zhruba 27 %
obyvatel je zaměstnáno v zemědělství, zbytek ve službách a průmyslovém sektoru.

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

Revidovaný rozpočet Kiribati na rok 2017, ve kterém je výrazně navýšen příspěvek do rozvojového fondu, počítá
s největším objemem finančních prostředků do sektoru zdravotnictví a školství a také na budování infrastruktury.

Státní rozpočet
2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 84,2 94,4 128,7 105,4 101,4
Výdaje 80,8 84,9 107,7 106,5 110,2
Saldo 3,5 9,5 21 -1,1 -8,8

Zdroj ADB (v mil. USD)

Rozvojový plán pro léta 2016-2019 se zaměřuje na klíčové oblasti hospodářství:

• Řízení růstu populace
• Posílení vládnutí
• Zlepšení infrastruktury
• Stabilní makroekonomický rámec
• Ekonomický růst
• Zlepšení přístupu k základním službám
• Zlepšení úrovně zdravotnictví
•
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Adaptace na klimatickou změnu
• Snížení chudoby
• Rovnost pohlaví
• Čistota životního prostředí.

Zahraniční finanční pomoc z EU, Austrálie, Nového Zélandu, Taiwanu, agentur OSN a v menší míře dalších států (USA,
Kanady apod.) představuje zhruba 20-30 % HDP. Kiribati je řazeno mezi nejméně rozvinuté země (LDC - Least Developed
Countries), nicméně již podruhé za šest let Kiribati splnilo kritéria pro postup do vyšší kategorie rozvojových zemí. Komise
pro rozvojovou politiku OSN v březnu 2015 ve své revizi odložila rozhodnutí o změně statusu Kiribati z nejméně rozvinuté
země až do další revize v roce 2018 z důvodu zranitelnosti ekonomiky a pochyb o udržitelnosti současné úrovně státních
příjmů.

Dalším významným zdrojem jsou rybářské licenční poplatky a také příjmy námořníků pracujících v zahraničí, avšak silná
konkurence a technologické trendy v oboru zapříčinily pokles těchto plateb. V roce 2015 činily tyto platby 7,2 mil. USD
(vrcholem byl rok 2002, kdy platby činily 12,5 mil. USD).

Finanční bilance Kiribati se výrazně zlepšila od roku 2012 do roku 2015, do značné míry právě díky vyšším výnosům z
licenčních poplatků. Nicméně výnosy z prodeje licencí na rybolov dosáhly v roce 2015 vrcholu a v roce 2016 poklesly
téměř o polovinu na přibližně 116 mil USD, což odpovídá 53% HDP. Tím se obrátila fiskální pozice z přebytku v roce 2015
ve výši 45,7% HDP v deficit 11,8% v roce 2016. Inflace v roce 2016 zůstala v Kiribati stabilní na úrovni 0,7%. Příjmy z daní,
zejména v roce 2014 zavedené DPH, se předpokládají ve výši 38,2 mil. USD.

Důležitým zdrojem státní pokladny je také fond RERF, který slouží k vyrovnávání přechodných výpadků rozpočtových
příjmů. Tento fond byl založen již Brity s využitím příjmů, které plynuly z důležitého fosfátového dolu, uzavřeného v roce
1979. RERF disponuje více než 500 mil. USD.

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

Bilance běžného účtu
2012 2013 2014 2015 2016
0,5 15,7 17,9 25 -7

Zdroj: ADB (% HDP)

Zahraniční dluh
2012 2013 2014 2015 2016
14,1 13,6 14,8 14,5 26,8

Zdroj: ADB (mil. USD)

Poměr veřejného dluhu k HDP
2012 2013 2014 2015 2016p
10,9 13,3 13,1 15,7 20,2

Zdroj: IMF (% HDP)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Kiribati nemá centrální banku, používanou měnou je Australský dolar. Jedinou komerční bankou je Bank of Kiribati
Limited (ze 75% vlastněná australskou ANZ)

1.7 Daňový systém

Daň z příjmů fyzických osob
příjem sazba daně
4 001-15 000 20%
15 001-30 000 25%
nad 30 000 30%

(v AUD)

Daň z příjmů právnických osob
příjem sazba daně
0 -25 000 20%
25 001-50 000 30%
nad 50 000 35%

(v AUD)

Nerezidentní právnické osoby jsou zatíženy jednou daní z příjmu ve výši 30 %. Od roku 2014 byla zavedena daň z přidané
hodnoty ve výši 12,5 %. Sazebník daní je k dispozici zde.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Obchodní bilance 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016p

Vývoz 5,82 6,68 5,4 6,71 6,86
Dovoz 108,56 97,11 95 72,69 110
Saldo -102,74 -90,43 -89,6 -65,98 103,14

(v mil. USD)
Zdroj: United Nations Conference on Trade and Development

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největšími partnery ve vývozu jsou (údaje za r. 2015):

• Thajsko 66,7%
• Marshallovy ostrovy 7,5%
• Ekvádor 7,2%

Největšími partnery v dovozu jsou (údaje za r. 2015):

• Fidži 26,3 %
• Čína 23,5 %
• Japonsko 16,0 %
• Austrálie 10,6 %

Zdroj: Zpráva australského Department for Foreign Affairs and Trade 2017

Pro EU je Kiribati zcela marginálním partnerem (celkem 201.) - co do importu pak 205. a do exportu 200. (zdroj: Eurostat).
Dovoz z Kiribati do EU v letech 2015-2016 meziročně stoupl o 4,6%, zatímco vývoz poklesl o 9,6%.

2.3 Komoditní struktura

Mezi exportní komodity patří:

• kopra
• kokosové ořechy
• mořské řasy
•
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ryby

Mezi nejdůležitější dovážené komodity patří:

• potraviny a živá zvířata
• stroje a zařízení
• dopravní prostředky
• palivo
• tabák

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

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

Dle UNCTAD čítaly celkové přímé zahraniční investice za rok 2015 do teritoria 1,06 mil. USD (data za rok 2016 nejsou
známa), což je výrazně méně než za předchozí rok. Rok 2014 byl však s 4,44% HDP velmi výjimečný.

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

Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Investment Act z roku 1985, Foreign Investment Regulation z roku 1986,
Foreign Investment Policy z roku 1996 a některé další dokumenty týkající se chráněných odvětví, oblastí a aktivit. Investice
může být plně ve vlastnictví zahraničního subjektu nebo formou společného podniku se subjektem z Kiribati či jeho
vládou. Účast státu v zahraniční investici může být formou spolufinancování, nebo poskytnutím půdy.

Foreign Investment Commission, kterou řídí státní tajemník ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, posuzuje záměry
pro zahraniční investice. Tato komise vydává souhlas s investicí v objemu do 250 tis. AUD (místní měnou je australský
dolar), ve větších investicích má konečné slovo vláda. Posuzování žádosti trvá 2-3 měsíce a licence schvalující investici je
udělována podle objemu investovaných prostředků na 5 roků (do 2,5 mil. USD), 10 roků (do 5 mil. USD) a 20 roků (nad 5
mil. USD). Není evidován případ vyvlastnění zahraniční investice, ale ústava takovou možnost připouští v zájmu zdraví a
bezpečnosti občanů a obrany země. Kiribati není členem Multilateral Investment Guarantee Agency ani International
Center for Settlement of Investment Disputes.

Zahraničním investorům je garantováno stejné zacházení jako domácím, v zásadě žádný sektor není omezen pro
zahraniční investování, ale to nebude povoleno, pokud bude konkurovat 12-ti státním podnikům a místnímu průmyslu
(řemeslná výroba, doprava mezi ostrovy, chov prasat a drůbeže, velkoobchod, export salátu z humra; některé druhy
zemědělství a rybolovu jsou povoleny s omezeními) nebo naruší přírodu či sociální prostředí. Ochrana nemovitého
majetku je dána zákonem; cizinci nemohou vlastnit půdu, ale mohou si ji pro investiční záměr dlouhodobě pronajmout.
Regulační rámec pro vytváření soukromých firem je v počátcích, zákony nejsou dobře známy či veřejně široce
publikovány, ani zákon o zahraničních investicích není transparentní a byrokracie soukromé podnikání efektivně
nepodporuje.

Investiční pobídky jsou udělovány případ od případu. Např. pionýrský statut umožňuje snížení sazby daně ze zisku firem z
běžných 25 % na 10 % po dobu 5 let. Dovozy investičních technologií, zařízení, stavebních materiálů, nábytku a lodí
mohou být oproštěny od cla částečně či zcela. Zvláštní postavení v systému investičních pobídek má turistický ruch.
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Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Mr. Teuarai Ereata, Senior Foreign Investment Officer Foreign Investment Promotion Secretariat Kiribati Ministry of
Commerce, Industry & Cooperatives PO Box 510, Betio, Tarawa Republic of Kiribati;

Tel: +686 26 156/157/158; Fax: +686 26 233; Email: tereata@mcic.gov.ki

případně

Business Promotion Centre

Mr. Tiare Erekana, Director for Business Promotion; Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives; PO Box 510,
Betio, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: (686) 26156/26157/26158; Email: tereata@mcic.gov.ki
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fidži:
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific Level 6, Tappoo City Complex, Corner of Scott & Usher St, Suva
Email: DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu
Poštovní adresa: Delegation of the European Union for the Pacific Private Mail Bag, G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633
Fax: (+679) 3300370
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/fiji

Republika Kiribati je jedním z nejstarších partnerů EU. Dohoda o partnerství byla podepsána již v roce 1979.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Kiribati je zanedbatelný. Vývoz z EU za rok 2016 čítal 3 mil. EUR. Dovoz byl statisticky
nevýznamný. Největší vývoz za posledních 10 let proběhl z EU v roce 2013, a to ve výši 8 mil. EUR.

Zdroj: Eurostat

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Po Austrálii a Japonsku je EU třetím největším poskytovatelem pomoci v regionu. Kiribati je jedním z nejméně rozvinutých
ostrovních států v Pacifiku a jeho nízko položené korálové ostrovy jsou extrémně citlivé na dopady klimatických změn.
Rozvojová pomoc se tedy zaměřuje zejména na zlepšení životních podmínek na odlehlejších ostrovech.

Kiribati je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto
finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská
území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR se zaměřením na 6 oblastí (odolnost proti klimatickým vlivům, klimatická
změna, udržitelnost infrastruktury, ekonomický růst, genderová vyváženost a regionální integrace. V případě Kiribati se
jedná zejména o rozvoj ostrova Kiritimati. Alokace pro tento projekt činí 23 mil. EUR, což je téměř dvojnásobná finanční
podpora oproti předcházejícímu programovému období.

Regionální projekty se zaměřují na rybolov, risk management živelních katastrof, turismus, obchod, suroviny z mořského
dna a klimatickou změnu.

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

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální vztahy mezi ČR a Kiribati v obchodní oblasti jsou nevýznamné. Obchodní výměna za období 2012 – 2016
dosáhla objemu 191 tis. USD. 89,5 % z tohoto objemu byla z Kiribati do ČR dovezena v roce 2012 (171 tis. USD). V roce
2013 byl pak obchod nulový a od té doby je vzájemný obchod stále zanedbatelný, výjimečně v roce 2015 vzájemný
obchod vzrostl na 19 tis. USD. Povaha položek je náhodná a jejich účel nejistý. Není vždy jasné, zda se jedná o obchod
jako takový.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Kiribati do ČR 2012-2016

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
2711 Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné 163
0803 Banány vč plantejnů čerstvé sušené 5
8536 Zařízení el.k ochraně,spínání

el.obvodů,
4

8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro
vysílání,příjem hlasu,dat jn

0

8482 Ložiska kuličková válečková jehlová 0
4011 Pneumatiky nové z pryže 0

Zdroj: ČSÚ

Vývoz z ČR do Kiribati se v období 2012 - 2016 nerealizoval, výjimkou je rok 2015.

Vývoz z ČR do Kiribati v roce 2015

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro

vysílání,příjem hlasu,dat jn
10

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost
izolované aj

4

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s Kiribati nezveřejňuje.

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

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné české investice ani firmy v teritoriu.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné bilaterální smlouvy mezi ČR a Kiribati.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádný probíhající rozvojový projekt v teritoriu.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Vzhledem k nedostatečné celkové infrastruktuře země lze příležitosti pro export spatřovat v oblasti obnovitelných zdrojů
energie malého rozsahu, úpravy vody či zemědělských strojů a nástrojů. Zajímavé mohou být též investice v turistickém
ruchu.

Oborové příležitosti pro jednotlivé země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz

5.2 Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Autoři neuvádějí.

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

Je zakázáno dovážet padělanou měnu, potraviny prohlášené za nebezpečné, pornografii, zvířata a kožešiny dle zvláštního
předpisu, sirky s bílým či žlutým fosforem, zboží porušující ochrannou známku kiribatských subjektů, opium a přípravky ke
kouření opia. Zboží s národním znakem Kiribati nebo znakem natolik podobným, že by mohlo dojít k záměně, fiktivní
poštovní známky a materiál k jejich výrobě, vystřelovací nože, gravitační nože, "boxery", věrné imitace střelných zbraní,
zařízení k hazardním hrám, ostatní zakázané zboží dle zvláštních předpisů.

Omezením podléhá dovoz alkoholu, půdy a dalšího zboží dle zvláštních předpisů.

Zákaz vývozu platí pro veškeré zboží, jehož vývoz je dle zvláštních předpisů zakázán.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Autoři neuvádějí.

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

Autoři neuvádějí.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Právo ochrany duševního vlastnictví se v Kiribati řídí čtyřmi přejatými britskými zákony, z nichž nejnovější je z roku 1977.
Právní rámec je tedy velmi zastaralý. Rozeznává užitné vzory, patenty, ochranné známky a copyright. Více informací je na
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webu Ministerstva obchodu, průmyslu a spolupráce Kiribati.

6.6 Trh veřejných zakázek

Státní orgány vypisují tendry sporadicky na webových stránkách jednotlivých ministerstev. Většina projektů je však
zaštiťována mezinárodními organizacemi (Světová banka, Asian Development Bank, EU a další).

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

Autoři neuvádějí.

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

Úřední jazyk:

• kiribatština, angličtina

Státní svátky 2015:

• 1.1. Nový rok
• 2.3. Den žen
• 29.3. Velký pátek
• 6.4. Velikonoční pondělí
• 19.4. Národní den zdraví
• 12.7. Den nezávislosti
• 13.7. Den evangelia
• 14.7. Den seniorů
• 5.8. Den mládeže
• 12.10. Národní den vzdělání
• 9.12. Den lidských práv a míru
• 25.12. Vánoce
• 26.12. Vánoce

Používaná měna:

• Australský dolar

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

Občané České republiky nemají povinnost opatřit si vízum před cestou. Pro vydání povolení k návštěvě je nutné mít
zpáteční letenku či dostatečné prostředky k jejímu zakoupení a dostatečné prostředky pro dobu pobytu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kiribati

15/18 http://www.businessinfo.cz/kiribati © Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

http://www.mcic.gov.ki/?page_id=166
http://www.mcic.gov.ki/?page_id=166
http://www.mcic.gov.ki/?page_id=166
http://www.mcic.gov.ki/?page_id=166
http://www.mcic.gov.ki/?page_id=166
http://www.businessinfo.cz/kiribati


Občané ČR mají povinnost získat v místě pracovní povolení. Tato agenda spadá pod Ministerstvo zahraničí a imigrace v
Tarawě.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví na Kiribati nedosahuje západního standardu. Vzhledem k situaci, kdy lékaři předpokládají platbu za ošetření
v hotovosti, je nezbytně nutné zařídit si před cestou kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění platné pro oblast Oceánie,
které umožní pozdější refundaci vzniklých výdajů.

V zemi se občas vyskytuje horečka dengue, a proto je třeba se bránit kousnutí komáry častým používáním repelentních
prostředků. Důrazně se doporučuje pít pouze balenou nebo převařenou vodu. Všechnu zeleninu je třeba před konzumací
uvařit a ovoce oloupat.

Povinné očkování: Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s
endemickým výskytem žluté zimnice. Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země.

Doporučená očkování: Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A a proti břišnímu tyfu. V případě
dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu
a spalničkám.

Malárie: Není.

Další rizika infekčních onemocnění: průjmová onemocnění, horečka dengue, lymfatická filarióza, virová hepatitida C,
venerická onemocnění.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Kiribati spadá pod teritoriální kompetenci Zastupitelského úřadu ČR v Kuala Lumpur.

Velvyslanectví České republiky v Malajsii:
Adresa: Embassy of the Czech Republic
42/B The Intermark Vista Tower
348 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur Malajsie
Telefonní spojení: +60-3-21662900/ +60-3-21661900
Faxové spojení: +60-3-21665700/ +60-3-21666700
E-mail: kualalumpur@embassy.mzv.cz, commerce_kualalumpur@mzv.cz
Internetové stránky: www.mzv.cz/kualalumpur

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

• Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor zahraničně ekonomických politik II:

Odbor 51600, Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1, Tel: +420 22485 2832, E-mail: dudak@mpo.cz

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Odbor států Asie a Pacifiku:

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, Tel: +420 22418 2167, E-mail: asie@mzv.cz

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Odbor států Asie a Pacifiku:

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, Tel: +420 22418 2951, E-mail: oed@mzv.cz

Zastoupení CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism ani Českých center se v teritoriu nenachází.

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

• Policie: 992
• Hasiči: 993
• Záchranná služba: 994

7.4 Internetové informační zdroje

• Kiribati Chamber Of Commerce and Industries
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• Parliament of Kiribati
• Kiribati Updates
• Ministerstvo financí a ekonomického rozvoje
• Kiribati Tourism

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kiribati

18/18 http://www.businessinfo.cz/kiribati © Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

http://www.parliament.gov.ki/
http://www.parliament.gov.ki/
http://www.parliament.gov.ki/
http://kiribatiupdates.com.ki/
http://kiribatiupdates.com.ki/
http://www.mfed.gov.ki/
http://www.mfed.gov.ki/
http://www.mfed.gov.ki/
http://www.mfed.gov.ki/
http://www.mfed.gov.ki/
http://www.kiribatitourism.gov.ki/
http://www.kiribatitourism.gov.ki/
http://www.businessinfo.cz/kiribati

