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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Aktuální informace viz rovněž Statistický úřad Maďarska.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1. 1. 2012 (předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság /
Republic of Hungary byl změněn v důsledku přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1. 1. 2012)
(pozn.: dále používána zkratka HU)

Složení vlády

(poslední aktualizace k 10. 5. 2017; aktuální informace viz rovněž internetové stránky následujících maďarských institucí)

• Aktuální informace:
• Úřad prezidenta – www.keh.hu
• Parlament – www.parlament.hu, www.mkogy.hu
• Úřad vlády – http://www.kormany.hu/en

Současným prezidentem HU je od 10. 5. 2012 János Áder. Ministerským předsedou je Viktor Orbán (Fidesz).

Ministerstva Ministři

bez portfeje Zsolt Semjén – KDNP

Úřad vlády János Lázár - Fidesz

Ministerstvo spravedlnosti László Trócsányi – nezávislý

Ministerstvo národního hospodářství Mihály Varga – Fidesz

Ministerstvo lidských zdrojů Zoltán Balog – Fidesz

Ministerstvo obrany István Simicsko – Fidesz
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Ministerstvo národního rozvoje Miklós Seszták – KDNP

Ministerstvo zemědělství Sándor Fazekas – Fidesz

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó - Fidesz

Ministerstvo vnitra Sándor Pintér – nezávislý

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

• Počet obyvatel v Maďarsku byl 9 799 000 (údaj k 1.1.2017) – z toho bylo 4 676 000 mužů a 5 123 000 žen.
• Průměrný roční úbytek obyvatel činil 33 800, rozdíl mezi počtem narození a počtem úmrtí na 1000 obyvatel byl -3,4

(2016).
• Průměrný dosažený věk: 75,35 let, 72,09 muži, 78,61 ženy (rok 2015, novější údaj zatím není k dispozici)
• Národnostní složení: Maďaři 98,6 % a ostatní 1,4 % (údaje vycházejí z posledního sčítání lidu v roce 2011).
• Náboženské složení: Mezi významné církve patří římskokatolická, ke které se hlásí 51,0 % obyvatelstva, reformovaná

(15,9 %), evangelická (3,0 %), pravoslavná (0,2 %) a řeckokatolická (2,5 %). K judaismu (Izraelité) se hlásilo 0,2 %.
Ateistů bylo 2,0 %. Vyjádření, ke které církvi či náboženské společnosti se osoby hlásí, se při sčítání lidu zdrželo 27,2
% obyvatelstva. Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

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.

Základní
ukazatele

2012 2013 2014 2015 2016

HDP (běžné ceny,
mld. EUR)

99,0 101,2 104,2 108,7 112,4

HDP na obyvatele
(tis. HUF)

2 885,8 3 039,0 3 261,5 3 426,2 3 566,6

HDP na obyvatele
(USD)

12 804 13 585 14 027 12 260 12 673

HDP/obyv. v PPS*
(EU-28=100)

65 67 68 68 není údaj

Roční nárůst HDP
(%)

-1,7 1,9 3,7 2,9 2,0
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Inflace (%) 5,7 1,7 -0,2 -0,1 0,4

Míra
nezaměstnanosti
(%)

10,9 10,2 7,7 6,8 5,1

Průměrný kurs
HUF/USD

225,347 223,70 232,52 279,46 281,4

Průměrný kurs
HUF/EUR

289,42 296,92 308,66 309,90 311,46

Základní úroková
sazba MNB

5,75 od 19. 12.
2012

3,00 od 18. 12.
2013

1,35 od 22. 7.
2015

1,05 od 27. 4.
2016

od 0,90 od 25. 5.
2016

* PPS – parita kupní síly
Zdroj: Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH), Eurostat

Maďarský HDP, podle posledních údajů Centrálního statistického úřadu (KSH) z února 2017, vzrostl po 2,2% růstu ve 3.
čtvrtletí a 1,6% ve 4. čtvrtletí 2016, celkově o 2 % resp., po statistické úpravě kalendářních a pracovních dnů, pouze o 1,8
% (pozn.: v roce 2015 mělo Maďarsko růst HDP 3,1 % a v roce 2014 3,9 %). Jedná se o nejhorší výkon maďarské
ekonomiky od roku 2013. Předpokládá se však, že v tomto a příštím roce dojde k akceleraci vývoje ekonomiky. Někteří
finanční analytici a ekonomové předpovídají dokonce až 4,1% růst v roce 2017 a 4,3% v roce v roce 2018. K horšímu
výsledku růstu HDP v loňském roce přispěl slabý růst průmyslové výroby, který činil za celý loňský rok pouze 0,9 %,
zejména způsobený horšími výsledky sektoru automobilového průmyslu, neboť sektor měl méně zakázek v důsledku
zavádění nových modelů automobilů vyráběných v zemi (pozn.: podstatnější změna v trendu se očekává až začátkem
roku 2018, kdy naběhne výroby nových modelů). Dalším faktorem, který nepřispěl k ekonomickému růstu země, byl velký
pokles investic ve výši 20 % (pozn.: investice velkých korporací se snížily o 8,9 % a státních institucí dokonce o 63 %.
Investice ve 4. čtvrtletí 2016 do strojírenství poklesly o 18 % a do stavebnictví dokonce o 30 %. Kromě toho se sektor
stavebnictví propadl oproti roku 2015 o 18,8% proti roku 2015). Sektory, kterým se v loňském roce dařilo a které přispěly
značnou měrou k ekonomickému růstu, jako sektor zemědělství a služeb, bohužel nestačily kompenzovat sektory, u nichž
k propadu došlo. Ekonomický růst nepodpořily ani přílivy finančních prostředků z EU zdrojů, resp. fondů, čímž došlo také
k propadu investic v řádu 12,7 % za první tři čtvrtletí loňského roku. Hnacím motorem růstu byla zejména zvyšující se
domácí poptávka a spotřeba a rekordní přebytek zahraničního obchodu ve výši 10 mld. euro.

Nicméně ministr hospodářství Mihály Varga, ve svém únorovém (2017) hodnocení stavu ekonomiky, považuje dosažený
růst HDP v roce 2016, ačkoliv byl horší než v předchozích letech, za daleko cennější, neboť země dokázala, že je schopna
zajistit hospodářský růst i bez přílivu velkých finančních prostředků z EU fondů, což, podle něho, znamená, že po roce
2020, kdy EU fondy nebudou již k dispozici, je v hospodářství země stále potenciál pro jeho další růst. Ministr identifikoval
sektor zemědělství, služeb a domácí poptávku jako nejsilnější geneátory růstu ekonomiky do budoucna. Současně
poznamenal, že průmysl a zejména stavebnictví byly doposud bohužel brzdou ekonomického růstu, což by se mělo
změnit v co nejkratší době. Vládě se podařilo v loňském roce udržet deficit státního rozpočtu pod úrovní 3 %. Vyzdvihl, že
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po uchopení moci stranou Fidesz v roce 2010 se nezaměstnanost snížila z úrovně 12 % na současnou úroveň 4,6 %. Tento
velmi pozitivní signál má však i negativní stránku ve formě nedostatku pracovních sil napříč celou ekonomikou. V zemi v
současné době existuje 67 000 volných pracovních míst. Ve svém vystoupení vyzdvihl rovněž uzavřenou šestiletou
dohodu se zaměstnavateli a odbory o snížení zdanění práce z 27 % na 22 % a postupné další snížení až na úroveň 15 % v
roce 2022, což by mělo vyústit ve zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení poptávky. Součástí dohody bylo i zvýšení
minimální mzdy a její další 15% zvýšení v roce 2018 a postupný a průběžný růst reálných mezd napříč ekonomikou. Mzdy
by měly vzrůst do roku 2022 o celých o 40 %. Z hlediska budoucnosti identifikoval tři klíčové oblasti pro další růst
ekonomiky a HDP:

1. zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomiky země
2. zvýšení kvality práce, která by vytvářela vyšší přidanou hodnotu
3. zapojení stále více maďarských SME´s podniků a firem do multinárodních hodnotových řetězců

V roce 2017 ekonomičtí analytici předpovídají růst průmyslové výroby mezi 2 – 4 %, čemuž odpovídá lednový růst o 6,5
%. Podle ministra Vargy však bude hodně záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomická situaci v Německu, odkud
přichází nejvíce zakázek pro maďarský průmysl (pozn.: poslední údaje z Německa však nejsou příznivé, neboť u zakázek
pro průmyslový sektor došlo v lednu 2017 ke snížení o celých 7 %). Kromě stagnující průmyslové výroby byl příčinou
slabšího růstu ekonomiky i sektor stavebnictví, jehož výroba se, v loňském roce, snížila o 18 % (pozn.: v lednu 2017 výroba
v sektoru stavebnictví zaznamenala 18,8% zvýšení oproti lednu 2016. Výstavba budov vzrostla dokonce o 32,8 % a
hodnota nových zakázek vzrostla dokonce o 211,8 %. K 3% poklesu došlo již jen u kategorie „civil engineering“ tj. u
výstavby mostů, tunelů a infrastruktury. Nová čísla jsou tedy nadějí na obrat, pokud se bude situace vyvíjet příznivě po
celý rok, mohl by sektor, podle ministra Vargy, přispět v tomto roce k růstu HDP až o 4 %). Na druhé straně zemědělský
sektor uzavřel loňský rok velmi dobrými výsledky, neboť vzrostl o celých 17 % a přispěl tak významným podílem na růstu
HDP. Sektor služeb, zemědělství a průmysl přispěl k růstu o 1,6 %, 0,6 % a 0,2 %, avšak sektor stavebnictví naopak růst
HDP snížil o 0,6 %.

Pokud jde o hodnocení úrovně růstu maďarské ekonomiky v roce 2016 v kontextu Evropské unie a v regionu, lze
konstatovat, růst HDP Maďarska rostl rychlejším tempem než byl průměr zemí EU (HDP v eurozóně vzrostl o 1,7 % a v EU
28 o 1,9 %), avšak v regionu střední Evropy byl jeho růst nejnižší a pokulhával oproti Rumunsku, kde zaznamenali rekordní
až 4,8% růst ve 4. čtvrtletí 2016, Slovensku, České republice a Polsku.

Vláda, resp. ministr hospodářství Mihály Varga předpovídá pro rok 2017 růst HDP až o 4,1 % a pro rok 2018 ve výši 4,3 %,
což se nyní zdá jako přespříliš ambiciózní a optimistický scénář budoucího hospodářského vývoje země.

Maďarský výzkumný ekonomický institut Kopint-Tárki zvýšil svojí předpověď hospodářského růstu Maďarsko pro rok
2017 oproti prosincové předpovědi o 0,5 % a sice z 3,2 % na 3,7 % a předpověď deficitu státního rozpočtu snižuje z 2,4 %
na 2,2 %, ale naopak v případě inflace zvyšuje její míru z původní předpovědi 2 % na 2,7 %. Odhad hrubého státního
dluhu na konci roku ponechává na stejné úrovni 73,5 % HDP.
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Evropská komise, ve své poslední zprávě z února t. r., předpovídá Maďarsku, s ohledem na stabilní růst v posledních třech
letech, akceleraci ekonomiky a růst o 3,5 % v roce 2017 a 3,2 % v roce 2018. Evropská komise však rovněž upozornila, že
určité tenze mohou nastat v oblasti pracovního trhu v důsledku nedostatku kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních
sil a stejně tak v důsledku možných rychlých změn regulátorů podnikatelského prostředí ze strany vlády, které by mohly
snížit dynamiku hospodářského růstu v nejbližších letech. Evropská komise upozornila také na nízký výkon maďarských
státních institucí a vlády celkově, což nepřispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí a vyššímu přílivu FDI do země.

Předpověď Evropské komise pro Maďarsko (růst HDP v %)

2016 2017 2018

HDP 1,9 3,5 3,2

Domácí spotřeba 5,0 4,8 3,9

Inflace 0,4 2,2 3,1

Nezaměstnanost 5,2 4,8 4,5

Deficit státního rozpočtu 1,8 2,4 2,5

Státní dluh 73,5 72,3 71,2

Vývoz 6,7 4,9 5,9

Dovoz 6,4 6,8 6,7

*v % HDP
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Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své roční studii nazvané „Going for growth“ ze 17. března
2017, týkající se maďarské ekonomické politiky, v závěru konstatuje, že kroky a ekonomická opatření maďarské vlády z
poslední doby lze označit za velmi povzbudivé, nicméně formuluje řadu návrhů a doporučení do budoucna. OECD
oceňuje a uznává, že vláda uskutečnila v poslední době řadu strukturálních reforem, která jsou v souladu s jejími
předcházejícími doporučeními. Jedná se zejména o odstranění některých administrativních překážek, zavedení on-line
registračních pokladen, usnadnění procedur pro získání profesních kvalifikací, zjednodušení směrnic a nařízení ke zvýšení
jejich účinnosti, jejímž cílem by měla být větší transparentnost a doba jejich platnosti. Rovněž vítá odstranění určitých
překážek a brzd přístupu na trh v sektoru maloobchodu. Zpráva upozorňuje na to, že výkon HDP na hlavu se v posledních
letech snížil oproti průměru nejvyspělejších zemí OECD. Zároveň zpráva uvádí, že ačkoliv konvergence se mírně snížila,
tento trend byl vykompenzován růstem zaměstnanosti a ekonomické aktivity. Maďarská ekonomika je na udržitelné
cestě růstu, dynamicky se dále rozvíjí, zatímco vnější a vnitřní indikátory jsou příznivé viz. níže uvedené tabulky Eurostat.

V oblasti zdanění OECD zdůrazňuje, že daňové rozpětí v Maďarsku je z mezinárodního hlediska vysoké, avšak poslední
opatření vlády na snížení daně z příjmu fyzických osob o 1 % na 15 % a dále zvýšení daňových výhod pro rodiny pomohly
toto rozpětí snížit. Doporučuje další snížení, zejména pak pro nízko příjmové vrstvy obyvatelstva, i když vláda určité
snížení již provedla cestou „Plánu na ochranu zaměstnanosti“. Tento program napomohl zaměstnat například uchazeče
o zaměstnání z řad handicapovaných osob. V období let 2010 – 2015 zaznamenalo Maďarsko druhé největší zvýšení
úrovně zaměstnanosti ze zemí OECD (po pobaltských státech). Rovněž tak úroveň nezaměstnanosti je v Maďarsku po
České republice a Německu nejnižší ze zemí OECD (viz. níže uvedená tabulka Eurostatu). OECD také oceňuje zvýšení
ekonomické aktivity starších pracujících. Pozitivně hodnotí opatření na zvýšení odchodu do důchodu na hranici 65 let do
roku 2022, avšak navrhuje zrušit nedávno přijatý zákon, který umožňuje odchod do důchodu ženám po 40 letech
zaměstnání. OECD provedená analýza však úplně opomenula vzít do úvahy koncem roku uzavřenou šestiletou dohodu
mezi vládou, zaměstnavateli a odbory, která zaručuje zvýšení minimální mzdy a garantuje minimální mzdu pro
kvalifikované pracující v roce 2017 a 2018, snížení odvodů z mezd, snížení korporátní daně na 9 % a předpovídá další
snížení mzdového zdanění po roce 2018, pokud se uskuteční plánované postupné zvyšování celkových mezd. Od
uzavřené dohody se očekává zformování makroekonomických procesů v nejbližších letech, postavení ekonomiky na cestu
růstu a snižování daňového rozhraní plně v souladu s doporučeními organizace OECD.
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Je třeba poznamenat, že ne všechny analýzy ekonomických odborníků a expertů vyznívají pro Maďarsko pozitivně.
Profesor ekonomie Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti László Csaba pro deník Magyar Nemzet uvedl, že
Maďarsko spadlo, do tzv. „middle income trap“ (past středního příjmu), což není pro Maďarsko katastrofa, ale znamená
pro zemi pomalý hospodářský růst na dlouhou dobu dopředu a zároveň kritizuje neexistenci komplexní strategii vlády
pro akceleraci růstu. Maďarsko, dle jeho názoru v roce 2018 dosáhne HDP v USD pouze úrovně roku 2008, což znamená
ztrátu celé jedné dekády a ačkoliv existují navrhovaná opatření k dosažení rychlejšího růstu i bez fondů a přílivu peněz z
EU současná vláda v čele se stranou Fidesz tato opatření ignoruje a nepřijímá. Podle jeho názoru, bez přílivu fondů z EU
by hospodářský růst země byl pouze na úrovni max. 1,5 % HDP. Kritizoval rovněž vládu za malé investice do vzdělání, což
odrazuje zahraniční investory do větších investic v zemi. Navíc jsou zahraniční investoři odrazovány zákony jako je např.
Parlamentem HU dne 4. dubna 2017 přijatý zákon proti NGO´s a Středoevropské univerzitě (CEU) tzv. „Lex CEU“.

V únoru 2017 dosáhla inflace rekordní úrovně 2,9 %, což je nejvyšší úroveň inflace za poslední čtyři roky a nad
předpokládanou míru inflace, kterou odhadovala většina analytiků a ekonomů. Průměrné zvýšení cen za posledních 12
měsíců činilo 2,6 %. Tzv. „jádrová inflace“ tj. bez ropy a paliv a sezónních potravin činila v únoru 1,8 %. Zvyšující se úroveň
inflace u potravin, alkoholu a tabákových výrobků a zvyšující se mzdy indikují zvyšující se domácí poptávku. Inflační cíl
vlády byl zvýšen z původní úrovně 2,3 % v září 2016 na současnou predikci 2,4 % - 2,5 % pro tento rok a 3 % pro rok
2018. Nicméně Centrální banka (MNB) by uvítala ještě vyšší inflaci a její predikce sahá až ke 4 %. Banka předpokládá, že
vyšší inflace by mohla přivodit ještě vyšší hospodářský růst.

V listopadu 2016 až lednu 2017 se průměrná míra nezaměstnanosti dostala na úroveň 4,4 %, což je snížení o 1,9 % oproti
srovnatelnému období roku 2016. Úroveň nezaměstnanosti za rok 2016 činila 5,1 %. Koncem roku bylo registrováno
celkem 273 500 nezaměstnaných. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil za toto období z 280 000 na 198 000 a
průměrná doba nezaměstnanosti činí v současné době 18 měsíců. 46,8 % nezaměstnaných je bez práce více než jeden
rok. V kategorii 15 – 24 let se nezaměstnanost snížila ze 14,2 % na 11,1 % a tato kategorie představuje 17 % z celkového
počtu nezaměstnaných. V kategorii 25 – 54 let se nezaměstnanost snížila z 5,6 % na 3,7 %. Průměrný počet zaměstnaných
činil 4,4 milionů, což je více o 3,3 % oproti stejnému období loňského roku. Počet lidí zahrnutých do programů tzv.“
veřejných prací“ se snížil o 17 000 osob. Předpokládá se, že nezaměstnanost se bude dále snižovat až na hranici 4 %, kde
se pravděpodobně zastaví.

Pokud jde o vývoj mezd, došlo v roce 2016 ke zvýšení reálných mezd maďarského obyvatelstva o více než 7 %. Průměrná
hrubá měsíční mzda se pohybovala na úrovni 263 200 HUF (856 EUR) včetně mezd pracujících ve veřejně prospěšných
pracích, což je zvýšení oproti roku 2015 7,4% zvýšení při průměrné inflaci 0,4 %. Nejvyšší mzdy jsou ve finančním sektoru
519 000 HUF (1 685 EUR) a nejnižší v sektoru sociálních služeb 154 400 HUF (501 EUR). Průměrná čistá mzda bez
rodinných přídavků činila 175 000 HUF (568 EUR). Bez započtení mezd pracujících ve veřejně prospěšných pracích činila
průměrná hrubá mzda 305 000 HUF (990 EUR) a čistá 203 000 HUF (660 EUR), což je 7,1% nárůst oproti roku 2015 nebo
7,3% nárůst s vyloučením pracujících ve veřejně prospěšných pracích.
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Vláda předpokládá, že čisté mzdy vzrostou v tomto roce o přibližně 10 % v důsledku dohody vlády se zaměstnavateli a
odbory o průběžném růstu mezd v dalších 6 letech. Analytici však předpovídají mírnější růst v řádu 7 – 8 % při průměrné
roční inflaci kolem 2,5 %.

Podle Centrální banky Maďarska (MNB) činil hrubý státní dluh země koncem roku 2016 73,9 % HDP, což je o 0,8 % HDP
méně než v roce 2015. Čistý státní dluh pak činil 65,4 %, což je o 1,5 % HDP méně než v roce 2015. Státní rozpočet
zaznamenal za první dva měsíce roku 2017 přebytek ve výši 144,2 mld. HUF (0,468 mld. EUR), z toho sociální fondy hlásily
deficit 12,2 mld. HUF (0,0396 mld. EUR), ale nezávislé státní fondy přebytek 48,4 mld. HUF (0,157 mld. EUR). Největší roli
přebytku hrály zvýšené příjmy z DPH a příjmy z daní jak z korporátní, tak soukromé sféry. Plánovaný rozpočtový deficit
vlády ve výši 2,4 % HDP koncem roku 2017 se zdá být stále reálný, avšak je třeba počítat s neplánovanými výdaji např. na
výstavbu JE Paks II., kdy se bude čerpat buď půjčka z úvěrové rezervy vlády. Druhá varianta je, podle ministra Vargy,
pravděpodobnější. Po zveřejnění makroekonomických údajů za 1. čtvrtletí 2017, může vláda navrhnout úpravu položek
státního rozpočtu na tento rok. MNB rovněž oznámila v půlce února, že s ohledem na situaci na finančním trhu
ponechává, základní úrokovou sazbu na současné úrovni 0,9 %. Předpokládá se, že do konce roku 2017 nedojde ke
změně této sazby.

Zahraniční obchod Maďarska v roce 2016 zaznamenal nový rekord, neboť dosáhl přebytku ve výši 10 mld. EUR, což je o
1,4 mld. EUR více, než bylo dosaženo v roce 2015. Přebytek bilance je druhý nejvyšší (po České republice) v regionu a je
důsledkem 4,4% zvýšení exportu na 93,3 mld. EUR a 4,7% zvýšení importu ve výši 83,3 mld. EUR. Dominantními položkami
vývozu byly kategorie strojírenství a dopravního zařízení a u dovozu sektor paliv a energie. Přebytku bilance napomohly
nízké ceny ropy a plynu, které byly nižší o 20 % oproti minulým létům. V lednu 2017 byl dosažen přebytek ve výši 658 mil.
EUR, což je o 42 mil. EUR více než ve srovnatelném období roku 2015. Export vzrostl o 14,5 % a import o 15,1 %. 79,4 %
exportu mířilo do zemí EU a dovoz z EU činil 78,1 %. 9 z 10 top exportních destinací pochází z ČS EU na čele s Německem,
kam mířilo 28 % vývozů, na druhém a třetím místě je Rumunsko a Slovensko kolem 5 %. Z NS EU byly hlavním
obchodním partnerem USA se 3 %. Země, která zaznamenala nejrychlejší růst, byla Čína, zejména díky automobilovému
průmyslu.

Z hlediska budoucího vývoje se však nepředpokládá, že by se rekordní výsledek zahraničního obchodu z roce 2017
opakoval, hlavně z důvodu zvyšujících se cen ropy a ropných výrobků a nízkých investic do ekonomiky. Předpokládá se
však, že přebytek se bude i přes tento handicap pohybovat kolem 8,6 - 8,8 mld. EUR, z důvodu uvedení do provozu
nových investic v sektoru automobilového průmyslu.

Zahraniční obchod mezi Českou republikou a Maďarskem zaznamenal v roce 2016 mírný pokles o 0,1 %. Celkový obrat
činil 7,226 mld. EUR, export 4,225 mld. EUR a dovoz 3,001 mld. EUR. Kladné saldo obchodní bilance dosáhlo úrovně 1,223
mld. EUR. Jedná se pouze o mírný pokles obratu, způsobený nárůstem maďarského vývozu. Český export však i nadále
roste, neboť statistika za leden 2017 uvádí opět růst vzájemného obratu o 16,5 %, exportu o 13,6 % a importu o 20,8 %
oproti lednu 2016, což potvrzuje již delší dobu vzrůstající trend vyrovnávání se vzájemné bilance a rostoucího exportu
maďarského zboží do České republiky.
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Výsledky zahraničně obchodní výměny mezi Českou republikou a Maďarskem v letech 2015 a 2016 a za
leden 2017 v tis. EUR

Vývoz Poř. Index Dovoz Poř. Index Obrat Poř. Index Saldo

2015 4 221
256

8. 115,0 3 009
249

11. 111,5 7 230
505

10. 113,5 1 212
007

2016 4 224
532

8. 100,1 3 001
458

11. 99,7 7 225
990

10. 99,9 1 223
074

1/2016 320 822 10. 95,1 224 943 13. 110,6 545 765 10. 100,7 95 879

1/2017 364 297 9. 113,6 227 712 12. 120,8 636 009 10. 116,5 92 585

Relativně pozitivní vývoj maďarské ekonomiky potvrdilo i únorové hodnocení ratingové společnosti Standard & Poor´s,
která potvrdila Maďarsku stupeň „BBB-/A-3“ a stabilní výhled. Důvodem je, podle agentury, udržitelná stabilní fiskální
pozice země, vysoký přebytek zahraničně obchodní bilance se světem, která umožňuje zemi snadnější vnější financování.
Podle agentury, se růst HDP v roce 2017 bude pohybovat kolem 3 %, v letech 2018 – 2020 pak kolem 2,5 %. Eventuelní
zvýšení ratingu bude záviset na schopnosti země snižovat státní dluh rychlejším tempem včetně snižování bankovních tzv.
„non-performing loans“ (nedobytných půjček). Ze střednědobého hlediska určitá rizika představuje stále panující
přebytečná byrokracie, snižování populace a nedostatek pracovní síly. K dalšímu hodnocení země agenturou se uskuteční
v srpnu t. r.

Pozitivní hodnocení se Maďarsku dostalo rovněž od japonské ratingové společnosti Credit Rating Agency (JCR), která
zvýšila rating země z BBB na BBB+ resp. z pozitivní na stabilní pozici.

Hodnocení agentury Fitch Rating´s bude zveřejněno 10. listopadu a agentury Moody´s 7. července a 20. října 2017.

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

2012 2013 2014 2015 2016*

Příjmy (mld.
HUF)

13 248,6 14 129,9 15 168,1 16 417,5 15 970,6
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Výdaje (mld.
HUF)

13 907,8 14 863,5 15 997,2 17 097,2 16 580,3

Bilance (mld.
HUF)

-659,21 -733,6 -829,1 -679,7 -609,7

* předběžné údaje

Zdroj informací: Centrální statistický úřad HU (KSH) – statistika dle ESA na základě EDP (Excessive Deficit Procedure)

Deficit v roce 2016 ve výši 609,7 mld. HUF (tj. 1,7 % GDP) byl o 82,2 mld. HUF vyšší než v roce 2015.

Příjmy se v roce 2016 oproti roku 2015 celkově snížily o 3,1 % (o 511,9 mld. HUF). Snížení bylo způsobeno v důsledku
dvou protisměrných procesů: snížení ostatních výdajů o 34,5 % (o 1 116,1 mld. HUF) – hlavně EU transferů - doprovázelo
zvýšení domácích zdrojů příjmů. Daně na sociální zabezpečení se zvýšily o 343,7 mld. HUF (7,7 %) a daně z příjmů o 244,6
mld. HUF (zvýšení o 10,2 %). Příjmy z výrobních a dovozních daní, kapitálových daní se zvýšily v menší míře (o 11,2 mld.
HUF a 4,7 mld. HUF).

V kategorii výdajů 2016 oproti roku 2015 došlo ke snížení o 429,7 mld. HUF, tj. o 2,5 %. Nejvíce se snížily akumulované
výdaje (1164,4 mld. HUF, 51,7% snížení), což se vysvětluje uzavřením vyplacení programů EU z roku 2007-2013. Úrokové
výdaje se snížily o 81,5 mld. HUF (6,8 %), výdaje na stávající využití půdy o 52,9 mld. HUF (2,1 %). Naproti tomu se zvýšily
ostatní výdaje (o 533,3 mld. HUF, tj. o 17,9 %), které obsahují hlavně investiční a kapitálové trasfery. Zvýšily se výdaje na
náklady na zaměstnance (o 259,3 mld. HUF, tj. o 7,2 %) a peněžní sociální dávky (o 76,5 mld. HUF, tj. o 1,7 %).

Schodek
veřejných
financí

2012 2013 2014 2015 2016*

Deficit (mld.
HUF) podle ESA
metodiky

-659,21 -733,6 -829,1 -679,7 -609,7

Deficit (% HDP) 2,3 2,5 2,6 2,0 1,7

Vládní výdaje (%
HDP)

53,6 52,7 50,2 50,7 47,4

Vládní příjmy (%
HDP)

46,4 47,3 49,8 48,7 45,6
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* předběžné údaje KSH, www.ksh.hu

HDP v běžných cenách činil v roce 2012 28 548,8 mld. HUF, v roce 2013 29 846,3 mld. HUF, v roce 2014 bylo 31 890, 602
mld. HUF a v roce 2015 33 711,8 mld. HUF a v roce 2016 35 005,4 mld. HUF (předběžný údaj).

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

Platební
bilance (mil.
EUR) - BPM6

2012 2013 2014 2015 2016

A. Běžný účet
plat. bilance
(BPM6)

1 752 4 027 2 125 4 768 5 524

Saldo
zahraničního
obchodu

2 933 3 396 2 534 4 259 5 262

- vývoz 69 961 72 000 74 678 80 644 82 802

- dovoz 67 028 68 603 72 144 76 384 77 540

Bilance služeb 3 797 3 988 4 915 5 089 6 341

Bilance
sekundárních
příjmů

-752 -453 -657 -580 -1 644

B. Kapitálový
účet

2 523 3 613 3 877 4 765 569

C. Finanční účet 4 666 6 379 4 935 8 309 3 902

D. Devizové
rezervy

33 881 33 782 34 578 27 058* 23 887*

* údaj k 31.3.2017

Zdroj informací: Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH)
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Pozn.: Statistické údaje č. 1 „Saldo zahraničního obchodu“ se odlišují od údajů uvedených v kapitole „2.1. Obchodní bilance“
z důvodu rozdílů metodiky. Údaje dovozu pocházející od Celní správy jsou v hodnotě CIF (již dovezené do MR), zatímco
v údajích platební bilance se započítají FOB (vyvezené ze státu dodavatele). Do údajů platební bilance se započítají i
některé položky, které se účtují jinak, nebo nepatří k celní správě (např. leasingové dodávky, najímané pracovní síly, atd.)

Od června 2014 státy EU používají statistickou metodiku BPM6, proto některé dřívější „kategorie“ jsou nahrazeny jinými (i
jiným obsahem) – např. místo kategorie „Bilance běžných převodů“ se používá kategorie „Bilance sekundárních příjmů“.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav hrubého státního dluhu konsolidovaného: 31. 12. 2012 = 22 392,8 mld. HUF, 31. XII. 2013 = 23 085,0 mld. HUF, 31.
12. 2014 = 24 525,0 mld. HUF, 31. 12. 2015 = 25 393,9 mld. HUF, 31. 3. 2016 = 25 921,8 mld. HUF (tj. 74,5 % HDP). Hrubý
nekonsolidovaný státní dluh k 31.3.2017 činil 25 957, mld. HUF.

Datum Hrubý státní dluh konsolidovaný
(„Maastricht“) v % HDP

Čistý dluh v % HDP

IV. Q 2011 81,0 62,7

IV. Q 2012 78,5 69,9

IV. Q 2013 77,3 70,9

IV. Q 2014 76,2 71,8

IV. Q 2015 75,3 69,4

I. Q 2016 76,6 66,5

II .Q 2016 75,0 64,7

III. Q 2016 74,4 64,8

IV. Q 2016 74,1 66,0
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Zdroj: MNB, www.mnb.hu

Hodnocení Maďarska hlavními ratingovými agenturami

Rating HU k 3.5.2017 (na dlouhodobý dluh v zahraničních měnách):
• Standard and Poor's: BBB- , stabilní
• Moody's: Baa3, stabilní
• FITCH-IBCA: BBB- , stabilní

Podrobnější informace o ratingu viz kapitola 1.3.

2011 2012 2013 2014 2015

Hrubá
zadluženost v devizách
(mld. EUR)

84,0 73,0 64,6 62,7 60,3

Čistá zadluženost
v devizách (mld.
EUR)

29,7 23,7 15,7 12,2 10,8

Dluhová služba
v devizách (TDS)
(od r. 1995/GDP)

21,3 19,5 20,8 17,4 14,4

Novější údaje nejsou k dispozici.

Zdroj informací: Maďarská národní banka (MNB), http://www.mnb.hu/

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Maďarské banky (rozuměj jak domácí, tak zahraniční) nebyly již za vlád premiéra Ference Gyurcsányho v letech 4. 10.
2004 – 9. 6. 2006 a 9. 6. 2006 – 20. 4. 2009 a dále premiéra Gordona Bajnaie v letech 16. 4. 2009 - 29. 5. 2010 v dobré
kondici a většinou pracovaly s červenými čísly.

Po změně vlády a nástupu druhé vlády Viktora Orbána, musely být jeho vládou, pokud chtěla zabránit hrozbě
hospodářského bankrotu, přijaty rázné ekonomické reformy, z nichž jednou z nich bylo od roku 2009 zavedení zvláštní
tzv. „sektoriální“ nebo také „ortodoxní“ bankovní daně, která byla kalkulována na bázi bilancí bank roku 2009. Tato
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daň sice přinesla státnímu rozpočtu vyšší příjmy, ale znamenala současně i snížení úvěrové angažovanosti všech bank, což
do značné míry a na určitou dobu zmírnilo celkový hospodářský růst země.

V této době se Maďarsko, kromě jiného, potýkalo s důsledky globální ekonomické a finanční krize ve světě a Evropě,
které způsobily v roce 2008 pád kursu HUF vůči západoevropským a světovým měnám. Podstatné snížení kurzu HUF
vedlo následně k velkým problémům v důsledku tzv. „FX“ (foreign exchange) půjček na zejména hypotéky bytů a domů,
ale např. i osobních automobilů. Historie spadá do roku 2005, kdy ještě za příznivých podmínek na devizovém a
bankovních trhu při stabilnímu kursu HUF vůči CHF (140/1) si téměř 500 000 maďarských domácností a korporací
uzavřelo dlouholeté (10leté a víceleté) cizoměnové hypotéky na financování především bydlení, ale i jiných potřeb např.
na nákupy osobních automobilů. Hlavním důvodem pro uzavírání těchto půjček byli v té době nízké úrokové sazby v CHF
a víra v rychlé přijetí EUR při konstantním kursu. Po vypuknutí globální krize však došlo v roce 2008 k prudkému pádu
kursu HUF vůči západoevropským a světovým měnám, kdy se kurs dostal až na úroveň 210 – 243 HUF/CHF, čímž se
naprostá většina dlužníků dostala do nepříjemné a neřešitelné situace, která jim bránila plnit své závazky bankám.
Z tohoto důvodu se do řešení a na pomoc jak domácnostem, tak bankovnímu sektoru musela vložit vláda, která, po
několika letech vyjednávání, na podzim 2014 přijala dva zákony („Zákon o Konverzi devizových úvěrů“ a „Zákon o
Spravedlivém bankovnictví“ (Fair banking), podle kterých musely banky převést v roce 2015 cizoměnové hypotéky na
forintové za nových pro dlužníky podstatně jednodušších a příznivějších podmínek. Současně musely být klientům zpětně
kompenzovány rozdily nákupnich a prodejnich kursů používanych při převodu splátek hypoték a změněny úrokové
sazby. Pro tyto konverzní operace vláda prostřednictvím Centrální banky zajistila bankám téměř 7,8 mld. EUR. V důsledku
této konverze a vyrovnání se s klienty zaznamenal bankovní sektor resp. většina bank v roce 2014 jednorázovou ztrátu
(kromě několika vyjímek bank, které FX půjčky nenabízely jako např. ING Bank, Commerzbank nebo K&H banky ze
skupiny KBC). V předcházejících letech byla hlavním důvodem ztrát vysoká míra nesplacených úvěrů (zejména na
hypotéky a developerské projekty) a bankovní daň. Nejvíce zasaženy byly banky OTP, ERSTE Bank a Raiffeisen Bank.

V době nejhorší krize došlo také k převzetí resp. odkoupení MKB banky od německé resp. bavorské banky BayernLB a
rovněž BUDAPEST banky od GE Money Bank maďarským státem, čímž se ocitlo více než 50 % bankovního sektoru ve
státních maďarských rukou, což byl dlouhodobě proklamovaný cíl premiéra Viktora Orbána. V té době se také např.
Citibank vzdala některých aktivit jako např. privátního bankovnictví a soustředila se pouze na korporátní sektor.

Závěrem je však možné konstatovat, že oproti některým černým scénářům, že většina zahraničních bank se po ztrátách
způsobených FX půjčkami a v důsledku bankovní daně z maďarského trhu stáhne, se tomu tak nestalo. Na trhu jsou i
banky, které se v Maďarsku cítí komfortně jako např. belgická K&H, italská UniCredit nebo rakouská ERSTE Bank.

Za novou kapitolu maďarského bankovního sektoru lze také označit v únoru roku 2015 podepsané „Memorandum of
Understanding“ (dále jen MoU) mezi finanční skupinou ERSTE Bank (třetí největší banka na maďarském trhu co do počtu
poboček a aktiv v roce 2012) EBRD a maďarskou vládou. Tato dohoda obsahuje závazky a opatření maďarské vlády, která
umožní oběma bankám provoz v rámci stabilního a předvidatelného rámce a zintenzivní vzájemnou spolupráci, jejímž
hlavním cílem je posílení maďarského finančního a bankovního sektoru, zvýšení jeho účinnosti a ziskovost včetně zvýšení
úvěrových možností pro maďarský privátní sektor a obyvatelstvo. ERSTE bank v tomto MoU nabídla jak maďarské vládě,
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tak bance EBRD, aby majetkově vstoupily do pobočky banky v Maďarsku tj. do ERSTE Bank Hungary Zrt, prostřednictvím
nákupu menšinového vlastnického podílu ve výši 15 %. Po nutných administrativních a interních schvalovacích procesech
v obou bankách, v Parlamentu HU, bankovním dohledem ECB a příslušných úřadů pro hospodářskou soutěž je dohoda o
tomto majetkovém vstupu do ERSTE Banky připravena k podpisu, který se očekává v nejbližších měsících. Podle
bankovního analytika Pétera Felcsutiho, bylo MoU bankami velmi příznivě přijato a po téměř roční platnosti lze
konstatovat, že přineslo určité ukĺidnění v bankovním sektoru a narovnání jeho vztahu s maďarským státem, přičemž
banky již nejsou, jak se vyjádřil, vnímány jako „nepřátelé státu“.

Koncem února a v průběhu března 2015 došlo v HU ke krachu 3 makléřských společností Buda-Cash, Hungária Értékpapír
a společnosti Quaestor. Na základě žádosti centrální banky MNB provedl Národní vyšetřovací úřad ve všech
společnostech vyšetřování, jehož závěrem bylo pozastavení činnosti, odejmutí licence a obvinění managementu, případně
majitelů společností z rozsáhlého finančního podvodu. Celkové ztráty těchto makléřských domů jsou podle odhadu MNB
vyšší než 315 mld. HUF (1,05 mld. EUR).

V této souvislosti a na základě relativně velmi dobrých makroekonomických výsledků v roce 2015 maďarská vláda od 1.
ledna 2016 skutečně snížila bankovní daň na polovinu. Bankám s celkovými finančními zdroji pod 50 mld. HUF (l60,3 mil.
EUR) zůstane sazba na úrovni 0,15 %, ale bankám nad tuto výši se sníží z 0,53 % na 0,31% a v roce 2017 se daň dále sníží
až na 0,21%. Dalším podstatným ulehčením pro banky je opatření, že pro individuální finanční instituce se ohraničí daň
v roce 2016 na úroveň 45 % roku 2015 a v roce 2017 a 2018 se ohraničí na úroveň zaplacené daně v roce 2016. Navíc,
v zájmu podpory udržitelného hospodářského růstu, zavedla vláda prostřednictvím Centrální banky (NMB) subvence
finančním institucím, které zvýší objem disponibilních úvěrů a tudíž jejich úvěrové možnosti, čímž podpoří podnikatelské
aktivity firem. S cílem napomoci bankovnímu sektoru s očištěním od NPL, vláda založila společnost MARK Zrt., která
bude mít úlohu konsolidační banky, jejímž úkolem bude, za určitých podmínek a disážia, odkupovat od jednotlivých bank
nedobytné pohledávky. Banky budou mít na výběr ze dvou opcí, buď na nabídku přistoupí, avšak v tomto případě musí
pohledávky prodat en bloc, nikoliv jednotlivé pohledávky, nebo si nedobytné pohledávky ponechají ve svém portfóliu.
V tomto případě budou muset každoročně pohledávky odepisovat a tvořit ve svém účetnictví nezbytné oprávky.
V případě druhé opce však budou muset také od podzimu tohoto roku adekvátně navýšit svůj kapitál. Bankovní asociace
předpokládá, že většina bank této mimořádné a vyjimečné nabídky státu využije. ERSTE Bank, K&H banka a BUDAPEST
banka ale oznámily, že se tohoto programu nezúčastní a budou si NPL řešit případ od případu, protože se nechtějí zbavit
celého portfolia s velkým disážiem a předpokládají, že v případě řešení ad hoc na operacích vydělají. V případě ERSTE jde
o hodnotu téměř 100 mld. HUF (0,32 mld. EUR).

Po letech ztrát bankovního sektoru na maďarském trhu se zdá, že se blýská na lepší časy. Očekává se zlom, pokud ovšem
nepřeváží rizikové faktory v důsledku migrace a uzavření hranic, které by ohrozily trh, obchod a plánované investice.
Maďarský bankovní sektor se bude i nadále potýkat s několika problémy. Je to především problém velmi nízkých
úrokových sazeb, v důsledku nízké základní úrokové míry, která v současné době činí 1,35 % (v průběhu roku se očekává
její další snížení i pod 1 %). Na druhé straně se bankám zvyšují nároky na jejich kapitálovou vybavenost, což společně
s nízkými úrokovými sazbami a snižováním úvěrové angažovanosti, v důsledku obav obyvatelstva utrácet, bankám
neustále snižuje míru jejich ziskovosti. Pro zahraniční banky a jejich „business“ není maďarská ekonomika a trh příliš
atraktivní, takže z hlediska střednědobých a dlouhodobých rizik budou zahraniční banky stále zvažovat, zda na trhu
zůstat, pokud ovšem nemají na trhu dlouhodobé závazky a nejsou trhu historicky oddáni jako je např. ERSTE Bank.
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Maďarská národní banka MNB (Magyar Nemzeti Bank, www.mnb.hu) určuje kurs deviz a valut v HU a za pomoci
prostředků monetární politiky podporuje hospodářskou politiku vlády HU.

Aktuální seznam bank najdete na linku MNB

http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=17&ktasearch_label=Bank&ktasearch_prev_value=17&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=72&y=16&pt_up=1.
Mezi nejvýznamnější patří OTP Bank Nyrt., K&H Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Reiffeisen Bank Zrt. a další (dle
časopisu Budapest Business Journal).

Ohledně pojišťoven na maďarském trhu jsou údaje na stránkách MNB
http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=-11&ktasearch_label=Biztos%C3%ADt%C3%B3int%C3%A9zet&ktasearch_prev_value=-11&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=67&y=11&pt_up=1.
Mezi významné pojišťovny patří Allianz Hungaria Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Groupama Garancia
Biztosító Zrt a další.(dle časopisu Budapest Business Journal).

V HU působí Maďarská bankovní asociace, která sdružuje zde působící banky.

Informace o asociaci i bankovním prostředí v HU viz rovněž internetové stránky asociace -
http://www.bankszovetseg.hu/?lang=en .

Od 1. ledna roku 2013 byla v HU zavedena i daň na finanční transakce.

Další informace k bankovnímu sektoru v HU viz rovněž maďarský úřad finančního dohledu „Hungarian Financial
Supervisory Authority“ (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – PSZÁF) - https://felugyelet.mnb.hu/en/ .

1.7 Daňový systém

Pozn.: Po nástupu vlády Fidesz došlo v HU v rámci reformy daňového systému k četným daňovým změnám. Pro přesné
aktuální informace se proto doporučuje kontaktovat příslušný finanční úřad v HU či využít služby některého
z profesionálních daňových poradců.
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Finanční úřad HU (National Tax and Customs Administration; Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV) - www.nav.gov.hu

Celostátní sdružení maďarských daňových poradců a poskytovatelů účetních služeb (Magyar Adótanácsadók és
Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete) – www.adokamara.hu

Seznam právníků, kteří se zabývají daňovým poradenstvím – např. právní fórum - http://www.jogiforum.hu/ugyved
(stránky jsou i v českém jazyce)

Doporučit můžeme i firmu Accace Hungary, která je zařazena mezi firmami, které mají vazbu na ČR – jedná se o předního
poskytovatele outsourcingu účetnictví a mzdové agendy, daňového a korporátního poradenství v 10 zemích střední a
východní Evropy -www.accace.com

Seznam právníků - viz rovněž kapitola 6.7.

Úvod k daním v Maďarsku

Od nástupu vlády V. Orbána k moci v r. 2010 byla realizována celá řada změn daňového systému HU. Cílem má podle
vlády být podpoření ekonomického růstu HU, zlepšení stavu veřejných financí a docílení poklesu rozpočtového deficitu
pod maastrichtskou úroveň 3% HDP. Vláda hovoří o tom, že tíže zdanění má být přenesena od zdanění práce a podnikání
ke zdanění spotřeby a obratu, i o tom, že řešení současné krize by neměli nést důchodci, pracující a rodiny s dětmi, ale
primárně banky a bohaté velké firmy, které předtím vykazovaly vysoké zisky. Naopak daňová reforma měla podpořit
místní malé a střední podniky. Tímto směrem se proto ubírala i mnohá opatření v daňové oblasti.

Od 1. 1. 2012 došlo v HU ke zvýšení základní sazby DPH z 25% na 27%, čímž má HU aktuálně nejvyšší sazbu DPH v EU.
Předmětem daňové reformy bylo také zavedení rovné daně z příjmu fyzických osob ve výši 16 % či zavedení snížené daně
z příjmů právnických osob pro menší a střední firmy ve výši 10 %, které mělo podpořit rozvoj těchto firem. Pro mini firmy
existují varianty zjednodušených daní. Rovnou daň z příjmů fyzických osob dokonce vláda začlenila do ústavního zákona
schváleného koncem r. 2011 (tato skutečnost byla kritizována ze strany MMF a EU).

V roce 2013 přišel ministr hospodářství Varga se dvěma balíčky fiskálních opatření. Součástí prvního balíčku bylo
zmrazení 92,9 mld. HUF ve státním rozpočtu (odpovídá cca 0,3 % HDP). V případě potřeby deklaroval omezení
financování některých velkých investičních projektů (další úspory ve výši 0,2 % HDP) a případně i připravenost dále zvýšit
sektorové daně (bankovní daň, daň na dodávky energií, daň z finančních transakcí). Druhý balíček fiskálních opatření
zdůvodnil nutností bezpečného udržení deficitu pod 3 % HDP a tím i trvalým vymaněním se z EDP. Opatření platná od 1.
8. 2013 měla přinést do rozpočtu podle odhadů cca 120-130 mld. HUF. Spočívala ve zvýšení daně z finančních transakcí, v
jednorázové dani uvalené na banky, zvýšení daně z telefonických hovorů i SMS, vyšší dani na kapitálové výnosy z úroků a
ve zvýšení důlních poplatků. Podle některých kritických hlasů byl balíček snahou vlády získat na podzim prostředky do
rozpočtu pro předvolební výdaje před jarními parlamentními volbami. Navíc dále podlamoval transparentnost
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ekonomického prostředí HU a tím důvěru investorů.

Opatření od 1.8.2013:

- Zvýšení „transakčního poplatku“ kdy se u placení kreditní, debetní kartou bezhotovostních převodů zvýšila hranice
poplatku ze 2 ‰ na 3 ‰, u výběru v hotovosti se zvyšuje z 3 ‰ na 6 ‰, přičemž u výběru v hotovosti se ruší horní
hranice 6 000 HUF a nyní je bez omezení.

- Za vázané (termínované vklady) a další specifikované transakce se, kromě zdanění úroků ve výši 16 % platí tzv.
„zdravotní příspěvek“ ve výši 6 % z úrokových příjmů. Z tohoto poplatku jsou osvobozeny pouze dlouholeté termínované
vklady, investiční účty a spořící důchodové účty. Rovněž mimořádné příjmy z důvodů kursových změn nepodléhají tomuto
poplatku.

- Zvýšila se tzv. „telekomunikační daň“ pro právnické osoby ze 2 HUF na 3 HUF včetně SMS zpráv. Maximální výše
telekomunikační daně se zvýšila z úrovně 2 500 HUF na 5 000 HUF pro každé samostatné telefonní číslo. Daň pro
soukromé osoby se nezvýšila.

- Nově se zavedla tzv. „hospodská daň“, která umožnila místním samosprávám v centru Budapešti, které se nacházejí
výhradně na území pod ochranou UNESCO, cestou vyhlášky vybírat tuto daň u podniků, které jsou otevřeny celou noc až
do 6.00 hodin ráno. Poplatek se nazývá „dozorčí“ a činí 20 HUF/osobu dle velikosti podniku.

- Od 15.8.2014 se platí tzv. „daně z reklamy. Ve smyslu právní normy mediální podniky, nakladatelství, provozovatelé
reklamních nosičů na otevřených prostranstvích a ti, kteří zveřejňují reklamy na internetu, budou muset platit daň z příjmů
z reklamy, ale také nákladů na vlastní reklamu.
Podle přijatého zákona je klíč zdanění závislý na výši příjmů z reklamy. Při příjmu do 500 milionů forintů ( cca 1,65 milionů
eur) bude nulová sazba, odstupňována je až do příjmu nad 20 miliard forintů (cca 66 milionů eur), kdy činí 40 %.
Informace v angličtině např. na http://www.rsmdtm.hu/advertisement-tax .

V říjnu 2013 Parlament schválil následující daňové zákony na rok 2014: Celkově se dá říct, že přineslo výhodné změny pro
podnikatele.

- rodinné zdanění

- malé změny v dani z příjmu osob (např. zpřísnění systému kafeterie)

- daňové zvýhodnění pro podnikání (např. daňové zvýhodnění na úvěry investic se zvýšily ze 40 na 60 %)

- daň sociálního příspěvku

- účet z restaurace bez DPH – uznává se, pokud je placeno bankovní kartou (u podnikání) a má k dispozici stvrzenku
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- zákon o poplatcích

- malé změny v příspěvku na sociální zabezpečení

Zákon o státním rozpočtu na rok 2015:

Tři hlavní pilíře současného daňového režimu jsou zachovány i v roce 2015 - tj. podpora rodin, nízké zdanění malých a
středních podniků (SME´s) a tzv. „sektorové daně“. Pro nové daňové zákony je charakteristické méně úlev a výjimek,
zpřísnění a někde modifikace ve směru k posílení byrokracie. Vláda před hlasováním před poslanci zdůraznila, že se
soustřeďuje na postupný odklon od zdaňování příjmů na zdaňování spotřeby stejně jako daní, které slouží účelům
ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Nový daňový balíček je předkládán na základě skutečnosti, že se
dosavadní fiskální a daňový systém vládě vyplatil a zaručuje finanční stabilitu, sociální jistoty obyvatel a hospodářský růst
Maďarska. Základní princip daňového režimu, kterým se postupně snižuje zdanění práce v zájmu zajištění hospodářského
růstu země se proto nemění.

Mezi hlavní změny je možno uvést:

- u „daně z reklamy“ je zvýšen nejvyšší daňový klíč (u ročního příjmu nad 20 miliard HUF) z dosavadních 40 % na
50 %. Centrální databázi uhrazených daní, která spadá pod dohled daňového úřadu (NAV), se tak může v budoucnu
podařit jeho snaha, s odvoláním na mezinárodní dohody, zdaňovat i velké zahraniční sociální sítě jako je např. Google
nebo Facebook;

- zvýšení poplatku tzv. „food inspection fee“ (poplatek za inspekce potravin). V případě největších obchodních
řetězců se zvýšil až na šedesátinásobek dřívější výše poplatku. Nově se zavedlo několik pásem daně od 0 % u ročního
čistého obratu do 500 milionů HUF až po 6 % u obratu nad 300 miliard HUF;

- zákon zakazuje stavby nových hypermarketů a supermarketů v lokalitách tzv. „World Heritage“ a pokud již v
těchto lokalitách existují, musí být uzavřeny nejpozději k 1. lednu 2018;

- velkoobchodní potravinářské řetězce jsou, podle nového zákona, nuceny ukončit svou činnost pokud nebudou
ziskové po dobu dvou, po sobě jdoucích let, při obratu min. 50 mld. HUF. Platí u společností, které realizují více než 50 %
příjmů z rychloobrátkového zboží;

- Tzv. „kafeterie“: Do částky 200 tisíc HUF se prakticky nic nemění tj. sazba 35,7%, v rozmezí 200 - 450 tisíc HUF
nezměněné daňové zatížení pouze v případě karty SZÉP. Nad 450 tisíc HUF výše daně bude 51 %;

- o zavedení internetové daně, vzhledem k masovým protestům, hlasováno vůbec nebylo, neboť návrh na zavedení
vláda ještě před hlasováním návrh stáhla;

- i nadále zůstává v platnosti rovná daň z příjmu osob (16%);

- nemění se ani daň z příjmu právnických osob (10 % u výše daňového základu do 500 milionů HUF, nad tuto
hranici je daň 19%);
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- daňová úleva pro nová manželství (max. 5 000 HUF/měsíčně nejpozději do získání nároku na rodinnou daňovou
úlevu), pokud jde alespoň u jednoho partnera o první sňatek;

- měsíční daňová úleva rodinám s dvěma dětmi bude od roku 2016 zvyšována každý rok

o 2500 HUF, takže v roce 2019 dosáhne výše 20 000 HUF, tj. dvojnásobku nynější částky);

- zdanění investičních fondů (0,05 % daňového základu), do nichž kvůli nízkým úrokům často „utíkaly“ vklady, se od
nynějška vztahuje, i na v Maďarsku působící zahraniční investiční fondy;

- původně jen pro úvěrové instituce plánované daňové refundace (max. do 5 miliard HUF) kvůli ruským odvetným
opatřením na sankce EU budou „sektorově neutrální“;

- místo dosavadních transakčních poplatků z jednotlivých bankovních operací zaveden roční poplatek za operace s
bankovními kartami (800 HUF u tradičních, 500 HUF u bezkontaktních platebních karet);

- zavedení kontrolního elektronického systému silniční přepravy zboží (sledování pohybu zboží, který má zabránit
daňovým úniků předem nenahlášeného zboží; možnost pokutování daňovým úřadem za nedodržení příslušných
předpisů) – tzv. EKÁER – více informací v češtině viz https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/informace ;

- zpřísnění pravidel přiznání DPH. U obratu, který překročí určitou hranici, nahrazení ročního přiznávání DPH
čtvrtletním, resp. povinnost nových firem přiznávat DPH měsíčně;

- snížení DPH u hovězího dobytka, ovcí a koz z 27 % na 5 % (vztahuje se pouze na chovatele a zpracovatele, netýká
se tedy konečných cen pro spotřebitele);

- kvůli tlaku EU modifikován zákon o domácím pálení tzv. „pálinek“ (kořalek). Soukromé domácí pálení bez daně je
nyní omezeno, z nynější hranice 200 litrů na 50 litrů/ročně. Daňové úlevy mohou využívat jen pěstitelé ovoce, zrušeno
nezdanění pálení a zavedeno zdanění u pálení na objednávku v soukromých palírnách od roku 2015 za 1 litr pálenky s
obsahem alkoholu 50 % spotřební daň 1670 HUF, tj. 50 % normální spotřební daně z alkoholických nápojů; u domácího
pálení roční daň 1000 HUF za každý litr alkoholu);

- zavedena tzv. “health tax“ (zdravotní daň) na nezdravé potraviny a alkoholické nápoje (HUF 30 pod 5 % alkoholu,
100 HUF na obsah 5 – 15 %, 300 HUF na obsah 15 – 25 %, 500 HUF na obsah 25 – 35 %, 900 HUF na obsah 45 % a výše);

- v případě velkoobchodu s alkoholickými nápoji, piva, vína, sektů a dalších alkoholických produktů se zavádedla
jednotná roční výše záruky za spotřební daň 150 milionů HUF;

- tzv. “environmental tax“ (daň pro životní prostředí) se rozšířila o mýdla, šampóny a ostatní hygienické výrobky;

- z okruhu daní z výrobků zatížených, cukr obsahujících produktů jsou vyňaty ty, jež mají obsah medu alespoň 20 %
a jejichž obsah cukru přitom nepřekračuje 40 %;

- okruh „ekologickou daní“ zatížených výrobků doplněn o některé umělohmotné a chemické výrobky (např. umělé
květiny, hygienické a kosmetické přípravky, kancelářský papír), přičemž zrušena daň z řemeslných výrobků u malých firem
a drobných soukromých výrobců;
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- rozšířen daňový operační prostor obecních samospráv, které tak od roku 2015 mohou zavádět (pokud jim to
zákon přímo nezakazuje a pokud daňovým subjektem obecní daně není organizace či podnikatel) i více obecních daní
(např. daň z půdy);

- po roce 2017 bude zrušeno nezdanění celoživotních pojistek;

- rozšíření tzv. „obráceného zdanění u DPH“ na výpůjčku pracovní síly a na agentury zprostředkující studentské
brigády (roční únik DPH v těchto oblastech činil 30 - 35 miliard HUF).

Viz informaci na stránkách Ministerstva národního hospodářství HU -
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy

Schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016

V polovině května 2015 předložil ministr hospodářství Mihály Varga jménem maďarské vlády Parlamentu HU návrh
zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Na mimořádném zasedání Parlamentu dne 23. 6. 2015 byl tento návrh přijat (119
hlasů pro a 63 proti). Podle vládních stran zůstane více peněz rodinám, podle kritiky opozice se Maďarsko stane ještě
nespravedlivějším státem, protože podle ní vláda dá více bohatým a peníze utrácí na nesmyslné prestižní investice,
zatímco méně peněz dá chudým a do vzdělávání a zdravotnictví. Na straně příjmů centrálního podsystému je 15 800 mld.
HUF, na straně výdajů 16 562 mld. HUF, deficit je určen ve výši 762 mld. HUF (což je o více než 100 mld. HUF méně než
v plánu na rok 2015).

Na rok 2016 vláda počítala s 2,5 % ekonomickým růstem, 2 % rozpočtovým deficitem, 74 % veřejným dluhem (tj. snížení o
1 % HDP) a 1,6 % inflací. Dalším velkým skokem rozpočtu na rok 2016 je opětovné oddálení snížení korporačních daní
(momentálně je dvou pásmové). Jedno pásmové bude až od roku 2020 (původně to mělo být již od roku 2015).

Daň z příjmů se snížila z 16 % na 15 % a rozšíří se daňové úlevy pro rodiny (rodiny s 2 dětmi dostanou místo 10 000 HUF
na dítě 12 500 HUF na dítě, což se postupně bude zvyšovat na dvojnásobek až do roku 2019). Podíl daní spojených se
spotřebou i v příštím roce bude růst - vláda počítala s příjmem ve výši 4 611,7 mld. HUF (což je o 215 mld. HUF více než
předpoklad na rok 2015), protože v sektoru služeb se ve značné míře rozšíří povinné používání online pokladen. Příjem
z DPH se zvýší o 179,5 mld. HUF.

Od 1. 1. 2016 se DPH vepřového masa snížilo na 5 %, čímž u firem zůstane 25 mld. HUF. Vláda počítala se zvláštní daní
peněžních organizací ve výši 79,2 mld. HUF, což je o 65 mld. HUF méně než v roce 2015. V případě zvláštních daní
telekomunikačního sektoru nedošlok podstatnému snížení. Důchody se zvýšili ve stejné míře jako inflace – tj. o 1,6 %
(naproti tomu monetární banka očekává 2,6 % inflaci). Samosprávy dostaly o 9,4 mld. HUF více, aby mohly financovat
stravování dětí zdarma. Na první stupni škol budou učebnice zdarma, na 2. stupni je možno zažádat o to, aby byly
zdarma, pokud tomu budou odpovídat se majetkové poměry rodiny. V roce 2016 pokračovalo zvyšování mezd pedagogů,
od září dostali 10% zvýšení. Vedle toho se i zvýšili platy příslušníků pořádkových sil (v roce 2015 od července o 50 %, od
roku 2016 o 5 %).

Ministr Varga řekl, že ve státním rozpočtu jsou odpovídající rezervy. Vedle všeobecné rezervy ve výši 100 mld. HUF od
roku 2016 zavedou pojem tzv. rezervy kapitol rozpočtu, což bude celkem 35 mld. HUF, k té se ministerstva dostaly od
října 2016, pokud nebude potřeba ji využít k dosažení deficitního cíle. Vedle toho je ve státním rozpočtu i rezerva na
ochranu státu, která činí 70 mld. HUF. Všechny tyto změny umožnily vládě dosažení svých politických cílů. Snížením daní
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ve státním rozpočtu zůstane v hospodářství 230 mld. HUF, z toho polovinu tvoří snížení daně z příjmu osob na 15% i
snížení bankovních daní (70 mld. HUF). Vyšší položku než snížení daní tvoří rozšíření investic (na vládní investice placené
vládou bude v roce 2016 použito 570 mld. HUF, což je o 370 mld. HUF více než v roce 2015). Vláda zahájí nový,
samostatně financovaný investiční program, aby bylo možno kompenzovat dopad oslabení toku peněžních prostředků z
EU.

Hlavní daňové změny v Maďarsku platné od 1. ledna 2016:

1. Jednotná daň z příjmu fyzických osob se snižuje ze 16 % na 15 %.

V této souvislosti došlo rovněž k přehodnocení v oblasti daňových výhod pro rodiny a první manželství. U zvýhodněných
rodin se zvyšuje míra zvýhodnění tím způsobem, že se, v případě 2 vyživovaných rodinných příslušníků ve čtyřech letech
postupně zvýší zvýhodnění až o 10 tisíc HUF na částku 20 000 HUF, neboli v případě dvou dětí v roce 2016 bude částka
zvýhodnění rodin měsíčně činit 12 500 HUF, rodiče tedy ušetří 25 000 HUF/měsíčně. Vláda tak postupně zvýší zvýhodnění
rodin s 2 dětmi do roku 2019 až dvojnásobně. Od roku 2016 se v případě jednoho dítěte sníží daňový základ o 66 670
HUF, v případě 2 dětí o 83 330 HUF a v případě 3 dětí o 220 000 HUF.

Zvýhodnění prvních manželství platí od roku 2015. Jde o manželství, která jsou uzavřená po 31. 12. 2014. Toto zvýhodnění
mohou využívat manželé v případě, že alespoň pro jednoho se jedná o první manželství. Daňový základ se nově může
snížit o 31 250 HUF po dobu 24 měsíců od následujícího měsíce po sňatku. Tím se může snížit částka daně o 5000 HUF
měsíčně po dobu 2 let, dokud manželství bude bezdětné. Tím manželé uspoří 120 000 HUF. Pokud dojde k těhotenství od
91. dne těhotenství může rodina zažádat o vyšší rodinné zvýhodnění a toto už nebudou využívat.

Opatření 10 + 10 mil. HUF: Mění se rovněž zvýhodnění pro vytvoření domova rodin tím způsobem, že pokud se mladí
manželé (alespoň jeden musí být mladší čtyřiceti let) zavážou a splní podmínku, že budou mít 3 děti do 10 let, dostanou
od státu nevratnou pomoc ve výši 10 mil. HUF a půjčku v hodnotě 10 mil. HUF s 3 % úvěrem (půjčka není povinná) na
nákup nového bytu nebo stavbu nového domu. Podmínkou je, že oba rodiče musí mít alespoň půl roku stabilní pracovní
místo a musí mít čistý trestní rejstřík. Zvýhodnění 10+10 bude platné jen na nové byty a domy, které nemohou být menší
než 60 m

2
(v případě bytu) resp. 90 m

2
(v případě domu). Byty a domy těchto velikostí jsou k dispozici pouze na okrajích

měst či v aglomeracích, takže tento program pravděpodobně zvrátí proces posledních let a mladí lidé se opět budou
stěhovat na okraj měst. Pokud se manželé zavážou, že budou mít 2 děti, tak jejich nevratná půjčka bude ve výši pouze 2,6
mil. HUF. Pokud se někomu nepodaří zplodit (nebo adoptovat) do dané doby děti, musí celou sumu vrátit. Ti, kteří koupí
použitý byt či použitý dům, budou také moci využití zvýhodnění pro vytvoření nového domova, ale částka bude menší (v
případě 1 dítěte 600 tis. HUF, 2 dětí 1,430 mil. HU, 3 dětí 2,2 mil. HUF, 4 a více dětí 2,75 mil. HUF).

2. Daň z úroků: se snižuje od 1. 1. 2016 z 16 % na 15 %.

3. Sociální pojištění: Příspěvek na zdravotní pojištění se zvyšuje z částky 6 930 HUF na 7 050 HUF měsíčně.

4. DPH:

- DPH u výsekového vepřového masa se snižuje z 27 % na 5 % (v případě vepřových jater, plic slaniny zůstává 27 %).
Cílem je snížit černý trh a pomoc nízkopříjmovým skupinám obyvatel
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- DPH u nových bytů/domů se snižuje z 27 % na 5 %. Opatření se týká výstavby bloků domů s obytnými byty
nepřesahující 150 m

2
nebo samostatných domů do 300 m

2
užitné plochy. Cílem je podpořit výstavbu nových bytů a domů

a předpokládá se, že v příštím roce bude postaveno 3 – 5 000 nových bytů a 8 – 9 000 nových domů.

- Na základě změny definice veřejných darů pro vzdělávací instituce, pro provádění jejich základních úkolů, neboli
výrobky či služby určené na podporu jejich činnosti určené ve stanovách budou od 2016 bez DPH.

5. Změna místní daně z podnikání: Změna zákona č. C z roku 1990 „O místních daních“ umožňuje, aby v nařízení
samospráv bylo poskytnuto daňové zvýhodnění podnikatele provádějícího činnost domácích lékařů, zubařů nebo
sociálních pracovnic, jejichž celkový příjem pochází nejméně z 80 % z činnosti poskytování základní péče rodinných
lékařů, dětských lékařů nebo zubařů a jejichž daňový základ nepřesáhne 10 milionů HUF.

6. Změna daně z příjmů právnických osob (társasági adó) a daň z dividend (osztalék adó)

Vedle zákona daně z příjmu právnických osob a daně z dividend zavede zvýhodnění růstového daňového úvěru, který je
možno uplatnit už i na daňový rok 2015. Podle nového ustanovení daňovou zálohu/daň části výsledku daňového roku
před zdaněním, překračující výsledek předcházejícího daňového roku před zdaněním (růstový daňový úvěr) je nutno
zaplatit v následujících dvou daňových letech, což zlepšuje likviditu podnikání (firem) využívajících tuto úlevu. Pro toto
však zákon stanoví přísné podmínky.

7. Bankovní daň se sníží: V prosinci 2015 Maďarská vláda předložila návrh zákona, který snižuje bankovní daň v
následujících letech. Pro banky s aktivy nad 50 mld. HUF by sazba daně měla být 0,24 % v roce 2016 a 0,21 % v letech
2017 a 2018. V roce 2015 banky platily 0,53 % z objemu aktiv. Dolní klíč zůstává beze změny – tj. do 50 miliard forintů
0,15 %. Základ daně pro rok 2016 je suma revidované rozvahy z roku 2009 (celková výše aktiv k 31. 12. 2009).

8. Daň z hazardních her: 3 % z herní daně je povinnost použít na ochranu hráčů a dobročinné účely.

9. Daň z inženýrských sítí: Podle novely zákona o sektorových daních od roku 2016 v případě inženýrských (komunálních)
sítí na nových trasách vzniká daňová povinnost ne od prvního dne následujícího roku uvedení do provozu, ale od prvního
dne šestého roku od skutečného použití, neboli 5 let není třeba platit daň a to bez ohledu na místo a typ vedení sítě.

10. Zdražuje se pálení domácí pálenky: Místo poplatku 1 000 HUF/rok bude zájemce muset koupit destilační daňovou
známku 700 HUF/litr od Národního daňového úřadu (NAV) a to dříve, než začne pálit. Nejméně je možno koupit 5
známek, ale v jednom roce max. 86 známek.

11. Minimální mzda: Zvyšuje se hrubá min. mzda na 111 000 HUF (355 EUR)/měsíc pro nekvalifikované pracovníky a
zaručená resp. garantovaná minimální mzda se zvyšuje na 129 000 HUF (416 EUR) v závislosti na vzdělání a praxi.

12. Důchody (starobní, vdovský atd.): se zvyšují od 1. 1. 2016 o 1,6 % tj. v průměru o 24 000 HUF (76 EUR). Zvýšení se týká
celkem 2,6 mil. starobních důchodců. Po zvýšení bude činit průměrný důchod 120 825 HU (390 EUR). Vláda rovněž
umožňuje ženám po 40 odpracovaných let odchod do důchodu.

13. Elektromobily: osvobozeny ze silniční daně, poplatků za registraci eventuálně dalších jiných poplatků.
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Návrh státního rozpočtu Maďarska na rok 2017 a návrh na daňové úpravy

V dubnu 2016 předložil ministr hospodářství Mihály Varga (MV) předsedovi Legislativního výboru Parlamentu HU návrh
státního rozpočtu na rok 2017. Vláda v návrhu rozpočtu počítá s ekonomickým růstem ve výši 3,1 % a deficitem ve výši
2,4 %. Podle vyjádření MV počítá rozpočet s dalším poklesem veřejného dluhu a cílem vlády z dlouhodobého hlediska je i
nadále vyrovnaný rozpočet. Rozpočet v sobě zahrnuje 170 mld. HUF (0,55 mld. EUR) rezerv na tzv. „mimořádná vládní
opatření“ a rovněž požadavek na jednotlivé ministry kabinetu, aby zmrazily 1 % kapitoly svého rozpočtu jako „stabilizační
rezervu“ pro případnou naléhavou potřebu během roku. Celkově toto zmražení všech kapitol obnáší 35 mld. HUF (0,113
mld. EUR). Příjmy rozpočtu počítají také s určitým navýšením v důsledku nedávno zavedené korporátní daně na příjmy
generované v zahraničí.

Státní rozpočet předpokládá celkové příjmy ve výši 17,374.9 mld. HUF (56 mld. EUR) a výdaje 18,541.3 HUF (59,8 mld.
EUR), což představuje deficit ve výši 1,166,4 mld. HUF (3,8 mld. EUR). Deficit roku 2017 se tak předpokládá o něco vyšší
než v roce 2016, kdy obnášel 761,6 mld. HUF (2,45 mĺd. EUR). Rozpočet je založen na třech základních pilířích. První pilíř
pro výdaje a příjmy, druhý pro financování rozvojových projektů a třetí pro rozvojové projekty financované z fondů EU.
Poprvé v historii bude mít maďarská vláda, na základě nedávného souhlasu parlamentu, možnost přerozdělovat finanční
prostředky z jednotlivých kapitol podle vlastního uvážení, bez souhlasu parlamentu, pokud se bude držet celkové
schválené výše rozpočtu. Prakticky všechny kapitoly rozpočtu mají v letošním rozpočtu vyšší finanční stropy. O 270 mld.
HUF (0,87 mld. EUR) více než v tomto roce se počítá pro školství a vzdělávání, o 211 mld. HUF (0,68 mld. EUR) pro
bytovou výstavbu, o 160 mld. HUF (0,54 mld. EUR) pro zdravotnictví, o 155 mld. HUF (0,5 mld. EUR) pro zdravotní
zabezpečení a zvláštní sociální výdaje, o 66 mld. HUF (0,21 mld. EUR) pro kulturu, o 26 mld. HUF (0,083 mld. EUR) pro
rezort spravedlnosti, o 5 mld. HUF (0,016 mld. EUR) pro místní samosprávy, o 51 mld. HUF (0,16 mld. EUR) pro obranu a
10 mld. HUF (0,032 mld. EUR) pro zahraniční službu. Rozpočet dále počítá s určitou rezervou pro navýšení penzí v souladu
s vývojem inflace, která se však má v roce 2017 pohybovat kolem 1%.

Vláda v návrhu rozpočtu již počítá s úpravami příjmů v důsledku snížení DPH v rámci tzv. „vládního jarního daňového
balíčku“. Například snížení DPH u čerstvého mléka, vajec a drůbeže z 27 % na 5 % (u trvanlivého mléka zůstává daň ve
výši 27 %), u restauračních a internetových služeb na 19 % s tím, že za dva roky se dále sníží na 5 % spolu se snížením
DPH na nealkoholické nápoje tj. limonád a podobných výrobků. Daň z příjmu fyzických osob zůstává na stejné úrovni 15
%, což je jedno z nejnižších zdanění osobních příjmů v Evropě. Předpokládá se, že snížením DPH se sníží příjmy státního
rozpočtu asi o 31,5 mld. HUF (0,102 mld. EUR). V rámci daňového balíčku dojde rovněž ke změnám v daňovém systému
spotřebních daní. Zákon o spotřební dani se podstatně zjednoduší, neboť počet stran se zmenší ze 150 na 65. Vláda by
rovněž chtěla změnit spotřební daň u pohonných hmot, a to tak, že by je ráda vázala na ceny Brent ropy na světovém
trhu. Znamenalo by to, že pokud by cena ropy klesla pod 40 nebo 50 USD/barel, zvýšila by se daň o 10 HUF (0,032 centů)
u dieselu a 5 HUF (0,016 centů) u benzínu. Z tohoto opatření by se zvýšil rozpočet o 20 mld. HUF (0,064 mld. EUR)
mimořádných příjmů, které by byly použity na rekonstrukce vedlejších silnic. Vláda chce rovněž zavést systém tzv.
„Vybílení hospodářství“, které zahrnuje povinnost používání online kas a uzavřenější EKÁER systém (vybírání daní), kdy
bude potřeba předložit položkové vyúčtování DPH již od 100 000 HUF (323 EUR), aby se odstranilo podvádění s DPH.
Částečně se má změnit i zdanění malých podnikání v pozitivním slova smyslu například dojde k:

- odstranění horní hranice investičních daňových slev pro SME´s

- opatření na podporu mobility pracovních sil při dojíždění do práce z dálky se sazba nezdaněné náhrady zvýší z 9
na 15 HUF/km (0,029 na 0,048 centů)

- daňové úlevě při rekonstrukci ubytoven pro pracovníky
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- příspěvek na bydlení bude bez daně do 40 % min. platu

- změně ve prospěch malých a středních podniků, pokud si nebudou moci snížit daňový základ, budou moci
náklady odečíst do výše 50 % z daně ze sociálního zabezpečení.

Například zboží podléhající spotřební dani bude od nynějška i e-cigareta, protože podle názoru Ministerstva hospodářství
HU, jsou tyto cigarety stejně škodlivé pro zdraví jako ostatní. Do konce roku 2017 se zvýší ve třech etapách spotřební daň
u tabákových výrobků o 29 %, první zvýšení přijde již v září 2016 (u krabičky cigaret se může cena zvýšit o 200 – 300 HUF
(0,65 – 0,97 centů).

Současně s návrhem státního rozpočtu na rok 2017 ministr Varga oznámil, že vláda navrhuje upravit rozpočet letošního
roku o 500 mld. HUF (1,612 mld. EUR) na straně výdajů při zachování výše plánovaného deficitu. Z těchto peněz půjde
107 mld. HUF (0,35 mld. EUR) pro sektor školství a vzdělávání, 50 mld. HUF (0,162 mld. EUR) na tzv. „Program
modernizace měst“ a dalších 50 mld. HUF (0,162 mld. EUR) na bytovou výstavbu. Obecní samosprávy, které dříve
neobdržely žádné finanční prostředky od státu na pokrytí svých dluhů, obdrží nyní celkem 12,2 mld. HUF (0,039 mld. EUR).
Dále bude navýšena položka „mimořádné rezervy“ ze 100 na 130 mld. HUF (0,42 mld. EUR).

Návrh balíčku nových daňových úprav předložen 28. 10. 2016 maďarskému parlamentu

Ministr hospodářství HU Mihály Varga oznámil, že maďarská vláda připravila balíček téměř 300 daňových úprav zákona o
daních na rok 2017, jejímž hlavním cílem je, kromě snížení daňového zatížení ceny práce v Maďarsku, v následujících 5 –
6letech sladit úroveň daní existujících v zemích V4 a také podstatně zjednodušit a zefektivnit výběr daní a v konečném
důsledku zvýšit konkurenceschopnost Maďarska. Návrh daňových dodatků předložil ministr Varga ke schválení
maďarskému parlamentu 28. října 2016. Součástí balíčku jsou následující daňové úpravy:

- snížení daní v systému tzv. „cafeterie“ (různé zaměstnanecké bonusy k platu zaměstnancům). V případě bonusu tzv.
„Szép karty“ (součást zaměstnaneckých bonusů) se snižuje daň z 34,5 % na 34,2 % a dalších bonusových poukázek z 49,98
% na 49,56 %;
- snížení daní z dividend z 16 % na 15 %;
- státní subvence pro tzv. „start–up“ firmy ve výši 20 mil. HUF (0,06 mld. EUR)/ročně, což pro firmy bude znamenat přínos
extra finančních zdrojů ve výši 40 - 60 mld. HUF (0,13 – 0,20 mld. EUR). Slevu bude možno využít v roce zahájení investice
a v následujících 3 letech. Slevu bude možno uplatnit společnostmi typu malého a středního podnikání dle zákonu o
vědeckém výzkumu, rozvoji a inovacích
při min. počtu 2 zaměstnanců;

- v případě položkové daně pro malé a střední podniky tzv. „KATA“ se hranice příjmů zvýší z 6 mil. HUF na 12 mil. HUF
(0,02 na 0,04 mil. EUR ), přičemž hranice příjmu pro platby DPH se zvyšuje z 6 na 8 mil. HUF (0,02 na 0,026 mil. EUR);
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- v případě tzv. „KIVA“ (daň malých podnikatelů ) - hranice příjmů se zvýší z 500 mil. HUF (1,66 mil. EUR) na 1 mld. HUF
(3,3 mil. EUR);

- prodloužení lhůty pro výměnu on-line registračních pokladen z 1. ledna 2017 na 29. červen 2017;

- změny, týkající se zdanění spotřební daně na tabákové výrobky, které by měly vstoupit v platnost v dubnu nebo květnu
příštího roku vláda zavede již v lednu 2017. Spotřební daň u cigaret se zvýší na 16 200 HUF/1000 ks (53 EUR) a 25 % z
maloobchodní prodejní ceny, nejméně však 28 800 HUF (94 EUR) (v současné době to je 15 700 HUF (51 EUR) a 28 400
HUF (93 EUR), daň z doutníků bude 14 % z maloobchodní prodejní ceny, nejméně však 4 120 HUF/1000 ks (13.5 EUR) (v
současné době činí 4 060 HUF (13,3 EUR). U jemně řezaného tabáku bude daň činit 16 200 HUF/kg (53 EUR/kg) (v
současné době 15 100 HUF (49,5 EUR/kg);

- v případě energeticky úsporných investic bude možnost 30% odpisu z daní, nominální horní hodnota bude 15 mil. EUR.

- snížení příspěvků na zdravotní péči, které bude pro pojištěné znamenat přínos celkem 3 mld. HUF (0,001 mil. EUR),
zároveň se zjednoduší i předpisy pro tzv. „EHO“ (příspěvek na zdravotnictví). V roce 2017 nebude nikdo muset platit 6%
příspěvek na EHO v případě úrokových výnosů. Do nynějška bylo 5 klíčů (6, 14, 15, 20 a 27 %) v případě různých příjmů,
nyní bude 2 klíčový a zůstane jen 14 % a 27 %.

- v případě prvních manželství bude stát poskytovat „státní svatební dar“ ve výši 5 000 HUF (16 EUR) po dobu 24 měsíců,
a to i v případě, že se během tohoto období narodí dítě. Takto uzavřená manželství mohou využít slevu zároveň s
rodinnou slevou ze zálohy na daně. Dříve bylo možno zároveň uplatňovat tyto slevy jen v případě, že plod dítěte existoval
v momentě vzniku manželství a vzhledem k tomu bylo možno uplatnit rodinnou slevu.
- mění se postoj NAV - Národního daňového úřadu k některým záležitostem:
a) zavede novou službu – tzv. „Podporovací řízení“, kdy NAV nebude kontrolovat a udělovat sankce, ale bude
upřednostňovat sebekontrolu a korekci, čímž více přispěje k nápravě chyb;
b) automaty na jídlo a nápoje budou, na žádost účastníků trhu, moci fungovat bez automatického monitorovacího
zařízení (tj. prostředek, kterým jsou automaty připojeny k NAV) do 29.6.2017.
c) v případě pohostinských provozoven bude možno využít daňovou slevu v případě zaplacené částky hrajícím
hudebníkům (max. 50 % sleva z netto částky zaplacené za služby živé hudby v daňovém roce);

Současně ministr Varga nevyloučil, že by se opatření mohla začít realizovat již od 1.1.2017. Současně se snížením zdanění
práce by měly být zvýšeny i mzdy v souladu se zvýšením efektivity a produktivity práce a odstraněna značná část
byrokratických procedur. Ministr rovněž nastínil, že vláda uvažuje do budoucna snížit daně pro fyzických osob. Odbory
volají po snížení daní v prvé řadě pro zaměstnance, neboť se obávají, že pokud by se snížily pouze zaměstnavatelům, ti by
nebyly ochotni tyto finanční úspory použít pro zaměstnance. Zaměstnavatelé však při jednáních potvrdili, že pokud jim
bude snížena úroveň zdanění práce, zvýší mzdy zaměstnancům a souhlasily by i s určitou státní kontrolou. Jednání mezi
vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci byly doposud velmi konstruktivní.

V návaznosti na ministrovu informaci na tiskové konferenci maďarští analytici upozornili, že k tomu, aby se tato opatření
projevila podstatněji ve mzdách a konkurenceschopnosti země, by bylo třeba snížit daňové zatížení min. o 10 procentních
bodů. Snížení daně o 5 procentních bodů však pro vládu znamená dodatečný výdaj až 600 mld. HUF (cca 2 mld. EUR).
Maďarské odbory prohlásili, ještě před jednáním vlády se zaměstnavateli, že trvají na tom, aby se daňové snížení pro
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zaměstnavatele projevilo podstatněji na mzdách zaměstnanců.

Maďarský deník Magyar Idők informoval, že ministr Varga také prohlásil, že se maďarská vláda bude snažit přilákat do
Budapešti podniky a instituce, které po brexitu opustí Londýn. Jak uvedl, jedná se o několik významných institucí, které
budou chtít přesídlit do jiné členské země EU. Maďarsko se, podle ministra, zúčastní soutěže o přestěhování Evropského
úřadu pro bankovní dohled (EBA) a Evropské lékové agentury (EMA), neboť by to Maďarsku velmi prospělo. Kdyby se to
podařilo, mohly by tyto dvě instituce následovat další investoři a banky, což by znamenalo oživení maďarské bankovního
trhu. Potvrdil, že Maďarsko dokáže pro zmíněné instituce zabezpečit v Budapešti uspokojivé zázemí. Upozornil také, že
jedním z lákadel pro tyto instituce jsou rovněž, právě projednávaná, opatření na snížení daní a administrativní zátěže.

Státní rozpočet Maďarska na rok 2017 schválen

Maďarský parlament na svém posledním zasedání před parlamentními prázdninami schválil dne 13. června 2016 návrh
státního rozpočtu, který předložil a před poslanci obhájil ministr hospodářství Mihály Varga. Státní rozpočet byl schválen
122 hlasy, proti 63 hlasům opozice. Rozpočet je koncipován za předpokladu 3,1% ekonomického růstu země, deficitem
veřejných financí ve výši 2,5 %, mírou inflace 0,9 % a státním dluhem ve výši 71,9 % HDP do konce roku 2017, což je méně
o 1,6 % oproti předpokládané výši koncem roku 2016. Celkové příjmy by měly činit 17.431 trl. HUF (56,2 mld. EUR) a
výdaje 18.597 trl. HUF (59,9 mld. EUR), což znamená deficit 1.166 trl. HUF (3,76 mld. EUR), ale jak poslance ubezpečil
ministr Varga při obhajobě, státní výdaje na provoz nepřevýší příjmy státu. Informoval dále, že vzniklý deficit půjde na
investice spolufinancované z fondů EU. Poprvé budou příjmy a výdaje rozděleny do tří kategorií: výdaje a příjmy,
financování rozvojových projektů a rozvojové projekty financované z fondů EU.

Státní rozpočet na rok 2017 počítá s 271 bil. HUF (0,874 mld. EUR) na sektor vzdělávání a školství, o 171 bil. HUF (0,55
mld. EUR) více na zdravotnictví a 70 bil. HUF (0,225 mld. EUR) více na kulturu oproti roku 2016. Státní dluh je
předpokládán ve výši 71,9 % HDP koncem roku 2017 při kurzu 312 HUF/EUR, 282,8 HUF/USD a 284 HUF/CHF). Počítá se
rovněž se státní rezervou ve výši 200 mil. HUF 0,64 mld. EUR. Rozpočet rovněž počítá s úpravami DPH, u čerstvého mléka
se snížením na 5 % z 27 % a u stravování a internetových služeb se snížením na 18 %. Daň z příjmu fyzických osob zůstává
na úrovni 15 %. Starobní penze porostou o 0,9 % (v případě vyšší inflace se růst penzí upraví). Místní samosprávy obdrží z
rozpočtu, oproti minulosti, méně, neboť státní dotace se sníží o 27 bil. HUF (0,056 mld. EUR) a navíc budou platit tzv.
„solidární daň“, neboť stát od nich převezme řadu agend.

Výdaje některých položek státního rozpočtu v %: penze a různé sociální výdaje % 28,7 %, státní administrativa s služby =
11,2%, vzdělávání a školství = 10,4 %, doprava a telekomunikace = 9,0 %, zdravotnictví 8,4 %, ekonomický rozvoj a
aktivity = 7,4 %, obsluha státního dluhu = 5,6 %, ostatní ek. služby = 4,8 %, veřejná bezpečnost = 4,3 %, kultura = 3,9 %,
dotace na výstavbu bytů = 3,4 %, výdaje na obranu = 1,7 % a ostatní = 1,2 %.

Maďarský parlament odsouhlasil balíček daňových zákonů, týkající se mezd, korporátní daně a výše sociálních
příspěvků z mezd narok 2017:
Zákonné návrhy daňového balíčku, který Parlament HU schválil v prosinci 2016 (146 poslanců bylo pro, 7 poslanců proti a
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27 poslanců se hlasování zdrželo) předložil poslancům ministr hospodářství Mihály Varga, který na tiskové konferenci po
hlasování v parlamentu novinářům zdůraznil, že schválené zákony umožní zvýšit minimální mzdu, snížit korporátní daň a
sociální příspěvky na základě výsledků uzavřené dohody z listopadu t. r. mezi zaměstnavateli, odbory a vládou. Tato
dohoda obsahuje tzv. „Program postupného zvyšování mezd a postupného snižování daní“ v průběhu dalších 6 let, která
by měla zajistit postupný růst „reálných mezd“ ve státním sektoru v tomto horizontu o 30 – 40 %. Na základě této
dohody se zvýší minimální mzda pro lidi bez kvalifikace v roce 2017 o 15 % a minimální mzda pro kvalifikované
pracovníky dokonce o 25 %. Další zvýšení proběhne v roce 2018 o 8 % a 12 %. Současně s tímto zvýšením bude snížena
daň ze sociálních příspěvků práce zaměstnavatelům z 27 % na 22 % v roce 2017 a na 20 % v roce 2018. Vedle toho se
snižuje současná úroveň korporátní daně z 10 % a 19 % na jednotnou plochou daň ve výši 9 %, což je nejnižší
korporátní zdanění v Evropě.

Tímto, zcela bezprecedentním, snížením daní maďarská vláda doufá ve zvýšení konkurenceschopnosti maďarské
ekonomiky.

Dohoda mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a vládou rovněž uvádí, že pokud v prvních devíti měsících roku 2017 překročí
nárůst mezd 11 %, pak vláda navrhne, aby se od 1. ledna 2018 snížily příspěvky zaměstnavatelů o dalších 0,5 %. V roce
2017 se rovněž sníží tzv. „KIVA daň“, což je daň pro malé podnikatele ze současných 16 % na 14 % a v roce 2018 se
sníží na 13 %.

Schválený daňový balíček rovněž upravuje daň z nemovitosti a daň z reklam umístěných na stavbách. Pokud majitel
nemovitost vlastnil po dobu 5 let, nebude se platit daň (dříve to bylo 15 let). Od 1. ledna 2018 bude majitel platit daň z
nosičů reklam (např. billboardy) umístěných na budově, která patří do působnosti samosprávy. Právo vyměření daně bude
na samosprávě, pokud takovou daň bude vymáhat, pak nesmí být vyšší než 12 000 HUF/m2 (39 EUR/m2).
Od 1. ledna 2017 se také rozšiřuje okruh tělesně postižených, na které zaměstnavatelé mohou požadovat slevu.
Od 1. ledna 2017 bude také platit, že daňový plátce může využít slevu na podporu kultury naposledy v 8. daňovém roce
od konání kulturní akce.

Od 1. ledna 2017 se budou uplatňovat rovněž tzv. „Rozvojové daňové slevy“. Majitelé investic budou moci využít slevy
od uvedení investice do provozu, nebo, dle rozhodnutí daňového plátce, od daňového roku uvedení investice do provozu
a v následujících 12 daňových letech, max. však v 16 letech od oznámení, resp. podání žádosti o slevu.
V případě podpory sportu se daňová úleva může naposledy využít v 8. daňovém období po realizaci podpory.

B. DPH

Výše DPH se nemění, avšak současná snížená 5% sazba u prasat a prasnic se rozšířila na skot, ovce, kozy a rovněž na
maso z nich. Dosavadní zkušenosti totiž, podle ministra Vargy, prokázaly, že opatření značně redukovalo černý obchod.
DPH u masných výrobků zůstává i nadále na úrovni 27 % DPH. Jako nové opatření k zabránění daňových únikům u DPH
byl zaveden přísnější monitoring. Od roku 2015 musí všechny firmy s obratem od 1 mil. HUF DPH (cca 90 900 CZK) hlásit
veškeré transakce daňovému úřadu. Doposud toto opatření pro firmy platilo až od obratu 2 mil. HUF DPH (cca 181 800
CZK). Navíc nově založené společnosti budou muset hlásit své závazky DPH daňovému úřadu průběžně každý
měsíc. Čerstvé mléko se od 2017 snížilo z 27 % na 5 %, internetové služby a stravování = snížení na 18 %.

C. Daň z příjmu fyzických a právnických osob a podnikatelů
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Sazba DPH u korporátní sféry se nemění, zůstává na úrovni 19 % u velkých firem (nad 500 mil. HUF (cca 46 mil. CZK) a 10
% u středních a malých podniků (do 500 mil. HUF). Cílem vlády je však jednotná plochá daň pro korporátní sféru. Stejně
tak se nemění dosavadní zdanění příjmů fyzických osob ve výši 16 %. Novinkou je, že místní samosprávy jsou od nového
zákona zplnomocněny zavádět ve svých regionech daně ve všech případech tam, kde stát nezavedl žádnou daňovou
zátěž.

Obecný přehled daní v HU

Daňový systém Maďarska zahrnuje:

- daň z příjmů právnických osob (társasági adó), daň z příjmů fyzických osob (személyi jövedelemadó), daň z přidané
hodnoty - DPH (általános forgalmi adó - ÁFA), zjednodušená podnikatelská daň (egyszerűsített vállalkozói adó - EVA),
daň sociálního příspěvku (szociális hozzájárulási adó), bankovní daň, speciální přechodné sektorové daně, spotřební daně,
daň z provozu motorových vozidel (gépjárműadó), nehodová daň, registrační daň motorového vozidla
(gépjármű-regisztrációs adó), daň energetická atd.

Daně z příjmů

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (társasági adó) činí 19 % pro firmy dosahující daňový základ přes 500 mil. HUF. Pro menší
firmy do daňového základu 500 mil. HUF byla ode dne 1.1.2011 snížena sazba daně na 10%, čímž chtěla vláda podpořit
rozvoj malého a středního podnikání. Vztahuje se i na soukromé podnikatele, kteří platí daň podle daně z příjmu
podnikatelů.

Zjednodušená podnikatelská daň (EVA) - daň z příjmu právnických osob určená pro menší firmy. Daň měla snížit firmám
jejich výdaje a administrativu a systém byl nastaven pro ty právnické osoby, jejichž roční celkový příjem v daňovém roce
nepřekročil hranici 25 milionů forintů.

Daně pro malé firmy

– odsouhlaseno dne 24. 9. 2012 – společnost může neomezeně odečíst - Položková daň fakturu od plátce položkové
daně;

- „kiva“ – daň malých podnikatelů – odsouhlaseno dne 24. 9. 2012 – vyplatí se v případě max. 25 zaměstnanců, příjmu 500
mil. HUF a většího mzdového nákladu,

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Maďarsko

30/85 http://www.businessinfo.cz/madarsko © Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

http://www.businessinfo.cz/madarsko


- „eva“ – daň podnikatelů – odsouhlaseno dne 24. 9. 2012 – vyplatí se v případě max. 30 mil. HUF brutto příjmu, nic se
nedá zaúčtovat do nákladu.

Daň z příjmů fyzických osob

Od 11. 1. 2013 byla zavedena rovná jednopásmová daň z příjmu fyzických osob ve výši 16 % z hrubé mzdy. Od 1. 1. 2016
je 15 %.

Výše důchodového příspěvku odváděného zaměstnavatelem je 10 %.

Od ledna 2012 hradí zaměstnavatel kromě zdravotního a důchodového pojištění také sociální daň ve výši 27%, která
vystřídala sociální příspěvek. Vznikla snížením odvodů na zdravotní o 3 % a důchodové pojištění o 24 % (tyto částky byly
vyvedeny ze systému a sjednoceny do výše uvedené sociální daně).

Dále došlo ke zvýšení povinného příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení a trh pracovní síly ze 7,5 na 8,5 %.

Zůstal zachován dosavadní systém podpory rodin s dětmi v podobě rodinných zvýhodnění (rodinné zdanění lze uplatnit
již po 1 dítěti) a také různé možnosti mimoplatových výhod poskytovaných zaměstnavatelem. Funguje systém stravenek.

Daň z přidané hodnoty - DPH (általános forgalmi adó - ÁFA)

V platnosti jsou tři daňová pásma DPH. Od 1. 1. 2012 je základní sazba 27 %, redukovaná sazba 18 % (týká se například
hotelů a základních potravin), nízká sazba 5 % (týká se např. léků či knih). Základní sazba 27 % je jednou z nejvyšších
sazeb v EU.

Spotřební daň - výše nejdůležitějších spotřebních daní viz rovněž –

http://jovedekiado.hu/news/view/jovedeki-ado-valtozasok-2010-tol .

Daň energetická - účelem je eliminovat škody na životním prostředí způsobené hospodařením s energiemi a také
stimulovat lepší hospodaření se zemním plynem a elektrickou energií.

Ekologické poplatky - jsoustanovovány v případě importu vyjmenovaných výrobků dle zákona LVI. z roku 1995 ve smyslu
jeho pozdějších modifikací (poslední z roku 2005 a to nezávisle na celní hodnotě zboží a přímo úměrně jeho hmotnosti.

Od 1.1.2012 vstoupila v platnost daň na obalové materiály placená výrobci a distributory obalových materiálů.

Některé další změny daňového systému realizované vládou Viktora Orbána:

Bankovní daň – mimořádná daň finančních institucí, kterou zavedla vláda Viktora Orbána přes protesty bank i kritiku ze
strany MMF. Její platnost byla původně plánována na 3 roky. Ministr hospodářství Varga oznámil dne 21. 4. 2015 snížení
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bankovní daně na 0,31 % z objemu aktiv (z 0,53 %).

Přechodné krizové daně - sektorové daně v rozsahu 1-6 % z obratu byly zavedeny pro oblast telekomunikací, energetiky a
obchodu (obchodních sítí) rámci 2. akčního plánu vlády za účelem získání dalších prostředků do rozpočtu. Daně, které
podle původních informací měly být zavedeny na dobu tří let, postihly především velké zahraniční firmy.

Daň 98 % z odstupného – soukromé osoby zaměstnané ve státní sféře jsou podle příslušného zákona povinny zaplatit
daň z odstupného, a to 98 % z částky, která přesahuje 2 mil. HUF.

Daň z hazardu - činí 500.000 HUF měsíčně. Od 1. 1. 2012 byl zdaněn také online herní byznys, který byl zároveň omezen
na karetní hry a dostihy. Herní daň činila dalších 20 % ze zisku. Na návrh vlády byla dne 2. října 2012 parlamentem
schválena modifikace zákona č. XXXIV z r. 1991 o organizování hazardních her – čímž vláda podstatně omezila možnost
provozování výherních automatů v HU.

Nehodová daň - v listopadu 2011 odhlasoval parlament zavedení této daně pro majitele aut, jejíž sazba odpovídá 30 %
z povinného pojištění vozu.

Daň na nezdravé věci (Chips tax) - zdanění nezdravých potravin.

Příslušné daňové zákony lze nalézt na www.jogtar.hu ve třech jazykových mutacích.
Příslušné daňové kategorie na: www.en.nav.gov.hu/taxation
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2. Zahraniční obchod a investice
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Eurostat
• Vláda HU
• HIPA (Národní investiční agentura– na internetových stránkách řada informačních materiálů v angličtině o HU, jeho

hospodářství a průmyslu)
• Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
• Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku)
• Maďarský obchodní licenční úřad - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
• Národní akreditační rada - NAT (Nemzeti Akreditációs Testület)
• Státní hygienická a veterinární služba - Állami Népegészségügyi és Tisztorvosi Szolgálat
• Česká národní banka
• Nový Széchenyiho plán
• Corvinus Zrt.
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

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz (v mil.
EUR)

79 952 81 294 84 690 90 539 93 046

Dovoz (v mil.
EUR)

73 297 74 739 78 288 82 421 83 111

Obrat (v mil.
EUR)

153 249 153 033 162 978 172 960 176 157

Saldo (v mil.
EUR)

6 655 6 555 6 402 8 118 9 935

Zdroj: Centrální statistický úřad HU (KSH), www.ksh.hu

Celkově se dovoz HU v roce 2016 zvýšil o 0,8 % oproti roku 2015, vývoz se zvýšil o 2,8 %.
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Pozn.: Statistické údaje zahraničního obchodu se odlišují od údajů uvedených v kapitole „5.2. Platební bilance" z důvodu
rozdílů metodiky. Údaje dovozu pocházející od Celní správy jsou v hodnotě CIF (již dovezené do HU), zatímco v údajích
platební bilance se započítají FOB (vyvezené ze státu dodavatele). Do údajů platební bilance se započítají i některé položky,
které se účtují jinak, nebo nepatří k celní správě (např. leasingové dodávky, najímané pracovní síly atd.)

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura maďarského ZO od roku 2012 (% podíl na celkovém ZO HU)

Dovoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2012 71,2 28,8 100 52,9 18,3 12,7 3,4

2013 71,6 28,4 100 51,8 19,8 11,9 3,7

2014 75,0 25,0 100 54,1 20,9 11,7 2,4

2015 76,5 23,5 100 55,2 21,3 12,8 2,7

2016 78,1 21,9 100 56,5 21,8 12,8 2,8

Vývoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2012 76,3 23,7 100 54,5 21,1 6,5 3,6

2013 77,1 22,9 100 54,2 22,8 6,0 4,4

2014 78,1 21,9 100 55,9 22,2 5,3 4,9

2015 79,1 20,9 100 56,9 22,2 5,7 5,1

2016 79,5 20,5 100 57,0 22,4 5,8 4,9

Poznámka: od 1.7.2013 má EU 28 členů místo 27
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Zdroj: KSH, www.ksh.hu

Teritoriální struktura maďarského ZO od roku 2012 (v mil. EUR)

Dovoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2012 51 592 21 675 73 267 38 278 13 314 9 553 2 575

2013 53 542 21 197 74 739 38 740 14 802 8 930 2 777

2014 58 685 19 603 78 288 42 345 16 340 9 122 1 905

2015 63 057 19 364 82 421 45 483 17 574 10 586 2 218

2016 64 878 18 233 83 111 46 922 17 956 10 038 2 295

Vývoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2012 60 809 19 182 80 090 42 977 17 931 5 115 2 955

2013 62 639 18 655 81 294 44 079 18 560 4 903 3 599

2014 66 158 18 532 84 690 47 379 18 779 4 464 4 115

2015 71 639 18 900 90 539 51 495 20 144 5 172 4 577

2016 73 938 19 108 93 046 53 074 20 864 5 421 4 538

Poznámka: od 1.7.2013 má EU 28 členů místo 27

Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU), www.ksh.hu

Celkový obrat ZO v roce 2016 činil 176 157 mil. EUR.

Z hlediska dovozu bylo v roce 2016 na 1. místě Německo (19 175,2 mil. EUR), dále Čína (7 954,5 mil. EUR), Polsko (3 750,0
mil. EUR), na 4. místě Francie (3 288,5 mil. EUR), dále Rakousko (3 248,2 mil. EUR). ČR byla na 6. místě s 3 134,3 mil. EUR (v
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roce 2015 na 7. místě).

Z hlediska vývozu bylo v roce 2016 na 1. místě Německo (25 590,3 mil. EUR), dále Rumunsko (4 647,9 mil. EUR), Slovensko
(4 578,6 mil. EUR), Francie (4 445,7 mil. EUR), Rakousko (4 419,8 mil. EUR). ČR byla na 6. místě s 3 853,1 mil. EUR.

V březnu 2017 činil přebytek zahraničního obchodu 956 mil. EUR – hodnota dovozu byla 8,5 mld. EUR a vývozu 9,4 mld.
EUR. Vývoz byl z 80 % se státy EU, u dovozu podíl činil 74 %. V období leden až březen 2017 činil vývoz 25,2 mld. EUR,
dovoz 20,8 mld. EUR. Aktivum bylo 2,5 mld. EUR.

Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU)

2.3 Komoditní struktura

Objemové indexy zahraničního obratu v roce 2016 v případě dovozu zboží celkově činily 104,7 %: EU (EU – 28) 105,3 %,
mimo EU 102,8 %, EU – 15 104,7 %, nový členové EU (EU-13) 106,7 %. Z hlediska vývozu zboží činily celkově 104,4 %: EU
(EU – 28) 105,1 %, mimo EU 102,2 %, EU – 15 104,4 %, nový členové EU (EU-13) 106,7 %.

Stroje a dopravní prostředky činily v roce 2016 49,7 % (v r. 2015 49,1 %) celkového dovozu zboží. Zpracované výrobky se
podílely na celkovém dovozu 36,5 % (v r. 2015 35,4 %), nositelé energie 6,4 % (v r. 2015 8,1 %), suroviny 2,1 % (v roce
2015 2,1 %) a potraviny, nápoje a tabák 5,4 % (v roce 2015 5,1 %).
V případě vývozu zboží byl následující stav: stroje a dopravní prostředky 57,7 % (v r. 2015 57,1 %), zpracované výrobky
31,2 % (v r. 2015 31,0 %), nositelé energie 1,8 % (v r. 2015 2,3 %), suroviny 2,2 % (v r. 2015 2,3 %) a potraviny, nápoje a
tabák 7,1 % (v r. 2015 7,3 %).

Nejvýznamnějšími dovozními položkami (z hlediska objemu) byly v roce 2016: elektrické stroje, zařízení a přístroje (11
385,7mil. EUR), stroje a zařízení na rozvoj energie (4 936,8 mil. EUR), léky a léčivé produkty (3 566,3 mil. EUR), ostatní
železné výrobky (3 013,7 mil. EUR) a další zpracované výrobky (2 768,1 mil. EUR).
Nejvýznamnější vývozní položky v roce 2016: dopravní silniční prostředky (16 705,9 mil. EUR), elektrické stroje, přístroje a
nástroje (11 754,1 mil. EUR), stroje a zařízení na rozvoj energii (9 143,8 mil. EUR), kancelářské stroje a zařízení na strojní
zpracování dat (3 794,7 mil. EUR) a léky a léčivé produkty (4 448,5 mil. EUR).

Obrat zahraničního obchodu HU podle skupin zboží od roku 2012 (v běžných cenách, v mil. EUR)

Rok Potraviny,
nápoje, tabák

Suroviny Nositelé
energie

Zpracované
výrobky

Stroje a
dopravní

Celkem
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prostředky

Dovoz

2012 3 881 1 855 9 514 24 526 33 522 73 297

2013 3 785 1 762 9 391 25 381 34 419 74 739

2014 4 027 1 684 9 341 26 989 36 190 78 232

2015 4 269 1 741 6 704 29 198 40 509 82 421

2016 4 480 1 746 5 304 30 294 41 287 83 111

Vývoz

2012 6 526 2 733 2 234 24 852 42 606 79 952

2013 6 530 2 487 2 932 25 818 43 526 81 294

2014 6 402 2 234 2 830 26 740 46 300 84 506

2015 6 611 2 048 2 106 28 106 51 668 90 539

2016 6 584 284 1 712 28 985 53 681 93 046

Bilance

2012 2 645 879 -6 280 326 9 084 6 655

2013 2 745 725 -6 459 437 9 107 6 555

2014 2 375 550 -6 512 -249 10 110 6 274

2015 2 341 307 -4 598 -1 092 11 159 8 118

2016 2 104 338 -3 593 -1 309 12 394 99 935

Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Po vstupu ČR a HU do EU se obě země staly součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Smlouvy uzavřené na
bilaterální úrovni o volném obchodě s HU byly vypovězeny k 30.4.2004.

Významným dílem se na průmyslové výrobě HU podílí průmyslové parky. První průmyslový park na území Maďarska byl
otevřen v r. 1992.

Existuje Sdružení průmyslových, vědeckých, inovačních a technologických parků (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és
Technológiai Parkok Egyesület) - http://en.ipe.hu/ (v angličtině).

GINOP (Operativní program pro rozvoj hospodářství a inovaci) - Ministerstvo národního hospodářství HU v rámci
programu GINOP uskuteční výzvy k účasti na tendrech. V rámci unijního rozvojového období 2014-2020 se pro
hospodářské účastníky v operativním programu na rozvoj hospodářství objeví možnost podpory ve výši 2 733 mld. HUF.
Priority GINOP: 1/ zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikání, pokračování v rozvoji obchodní
infrastruktury, vytvoření rozšíření kapacit malých a středních podnikání ve znevýhodněných oblastech, 2/ podpora
výzkumu a vývoje, 3/ infokomunikační rozvoj, 4/ energie – podporování nákladově efektivní výroby energie a spotřeba
energie v podnikatelské sféře, 5/ plná zaměstnanost, 6/ vzdělávání a odborná příprava, 7/ podpora turistických rozvojů,
8/finanční prostředky.

Maďarský svaz vědecko-technických a průmyslových parků (Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok
Szövetsége) - www.mattip.hu. Průmyslové parky jsou např. v Székesfehérváru – Videoton, Alba průmyslová zóna, Sóstó
prům. park, Jižní prům. park, Ikarus a Visteon prům. park.

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

Od června 2014 se v EU používá metodika BPM6, proto může dojít k diferenci čísel mezi údaji jednotlivých roků.

Jedná se o aktuální informace ke dni 10. 4. 2017 (www.mnb.hu).

Celková výše PZI do Maďarska za roky 2010 - 2015

Rok mil. EUR

2010 67 999
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2011 66 009

2012 78 892

2013 78 825

2014 81 374

2015 77 315

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

Co se týče teritoriálního rozdělení investic, více než 79,5 % PZI pocházelo v roce 2014 z evropských zemí a v roce 2015
tento údaj činil 89,7 %. Postavení jednotlivých zemí ukazuje následující tabulka.

Celková hodnota PZI (FDI stock) podle zemí ke konci let 2014 a 2015 v mil. EUR

Země 2014 Země 2015

Německo 18 710,0 Nizozemsko 21 728,7

Nizozemsko 12 091,9 Německo 17 313,2

Lucembursko 9 819,5 Rakousko 12 889,8

Rakousko 8 418,2 Irsko 6 246,9

Velká Británie 3 130,5 Velká Británie 3 960,9

Francie 2 393,3 Belgie 1 538,8

Belgie 1 734,8 Kdypr 1 260,2

USA 1 604,8 Itálie 938,8

Švýcarsko 1 491,9 Francie 852,7

Kypr 1 315,8 Španělsko 683,6
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Evropa 64 498,1 Evropa 69 331,5

Celkem 81 374,4 Celkem 77 315,1

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

Odvětvová struktura PZI– viz tabulka.

Celková hodnoty PZI podle důležitých odvětví k r. 2014 a v roce 2015 mil. EUR:

Odvětví 2014 2015

Zemědělství, lov, lesnictví 464,1 510,2

Těžba a dobývání 188,3 186,1

Zpracovatelský průmysl celkem 20 332,5 8 070,0

- Potraviny, nápoje, tabákové
výrobky

1 652,3 1 948,0

- Farmaceutické výrobky 3 454,1 2 846,0

- Nekovové nerostné výrobky 1 348,2 1 863,4

- Počítače, elektronické a optické
výrobky

2 292,8 1 632,5

- Stroje a strojní zařízení 1 212,7 -12 418,7

- Dopravní vozidla 3 819,4 4 286,0

Dodávky elektřiny, plynu,
klimatizace

1 864,7 2 306,5

Dodávky vody, kanalizace,
odpadové hospodářství

76,7 49,5
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Stavebnictví 715,7 721,4

Služby celkem 56 208,4 63 897,0

- Velkoobchod a maloobchod;
opravy dopr. prostředků

7 656,4 8 002,6

- Přeprava a skladování 1 151,3 1 342,0

- Informatika a telekomunikace 4 483,3 5 080,8

- Finanční a pojišťovací služby 13 037,1 14 031,2

- Realitní služby 5 000,8 5 140,3

- Profesionální, vědecké a technické
aktivity

20 616,0 18 402,8

CELKEM 81 374,4 77 315,1

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

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

(pro širší a aktuální informace viz rovněž Národní investiční agentura - Hungarian Investment Promotion
Agency/Nemzeti Befektetési Ügynökség, HIPA/ - www.hipa.hu)

Investičním prostředím v Maďarsku (HU) se zabývá zákon č. XXIV o všeobecných podmínkách investování zahraničních
subjektů z roku 1988, který platí již od roku 1989 a zajišťuje ochranu zahraničních investic v HU.

HU se přidružilo k organizaci MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), se kterou mohou zájemci o speciální
ochranu svých investic uzavřít příslušnou smlouvu.

Zákon č. LIII z roku 2006 se zabývá provedením zrychlení a zjednodušení investic, které jsou z národohospodářského
hlediska vyzdvižené. Modifikován byl zákonem č. XXXV z roku 2012. Mezi takové investice v roce 2014 patřily např.
výstavba továrny Lego a velká investice Audi Hungária Motor Kft.
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Investiční prostředí v Maďarsku bylo až do roku 2008 pro zahraniční investory dlouhodobě příznivé. Maďarsko tak patřilo
mezi lídry regionu a dlouhodobě dosahovalo nejvyššího přílivu přímých zahraničních investic (PZI) na jednoho obyvatele v
rámci států střední Evropy. Zahraniční investice v tomto období směřovaly nejvíce do odvětví služeb a zpracovatelského
průmyslu (výroba automobilů, elektrických strojů atd.).

Vláda se snaží primárně podporovat především průmyslovou výrobu. Za účelem podpory investic, ekonomického růstu a
pracovních míst zahájila v roce 2012 proces uzavírání strategických dohod o spolupráci s významnými firmami v HU:
Coca-Cola, General Electric, Microsoft, Tesco, IBM Maďarsko, National Instruments, Nokia, Siemens Networks, Audi, Lego
atd.

Investiční údaje

Období celkem z toho: soukromá sféra* z toho: rozpočet

mld. HUF index index mld. HUF index

2012 4 167,7 94,8 2 282,9 97,3 516,2 87,9

2013 4 522,7 107,2 2 380,7 103,1 700,0 134,0

2014 5 463,8 119,4 2 886,8 117,5 869,3 117,4

2015 5 582,0 100,6 2 881,0 98,3 1 209,1 136,9

2016 4 830,1 80,0 2 808,1 91,1 484,1 37,3

* na základě údajů alespoň podnikání s 50 osobami

Zdroj: KSH (Centrální statist. úřad), www.ksh.hu

Celkově investice v roce 2016 meziročně klesly o 20,0 % (v roce 2015 vzrostly o 0,6 %), investice strojů a zařízení klesly o
6,6 % a stavební investice klesly o 32 %. Ve většině odvětví národního hospodářství vykazovaly pokles, ale v oblastech,
které nebyly pokryty fondy EU byl vykazován růst, takže v oblasti zpracovatelského průmyslu byl vykazován růst ve výši 7
% a v oblasti obchodu a oprav vozidel 10 %. Růst byl vykazován ve 4 odvětvích – nejvíce u finančních a pojišťovacích
činností (růst 17 %). Dále se růst týkal umění, zábavy a volného času (9 %). Značně klesly investice u dodávek vody,
schraňování odpadních vod, hospodaření s odpady (81 %), u humánních zdravotnických služeb a sociálních služeb (75 %),
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veřejné správy, obchrany a povinného zdravotního pojištění (44 %) a vzdělávání (40 %).

Maďarsko pro investora může být stále zajímavé především z těchto důvodů:

• výhodná poloha země v EU a blízkost trhů EU,
• most mezi EU a jihovýchodní Evropou,
• silné přeshraniční hospodářské a kulturní vazby do států s početnou maďarskou menšinou,
• rozvinutá infrastruktura (zejména silniční dopravy),
• fungující tržní hospodářství (přes aktuální dopady krize),
• kvalifikovaná a snadno rekvalifikovatelná pracovní síla.

Některá negativa, které by měl investor vzít v úvahu:

• zhoršená finanční a hospodářská situace země (dopady krize),
• časté změny zákonů a měnící se ekonomické prostředí v důsledku četných vládních reforem (po nástupu vlády

Fidesz v r. 2010)
• časté změny daňových zákonů, v rámci čehož byly zavedeny například mimořádné sektorové daně (postihující

především velké multinacionální společnosti) či bankovní daně;
• ne zcela transparentní a stabilní investiční prostředí;
• nízká mobilita pracovní síly, atd.
Investiční pobídky a podpory:

V případě významnějších investic do konce r. 2010 působila Maďarská agentura pro investice a rozvoj obchodu - ITD
Hungary jako projektový manažer, tj. zabezpečující a zprostředkovávající kontakt mezi zahraničním investorem a
maďarskou vládou. Po jejím zániku byl založen nový institut Národní úřad zahraniční ekonomiky HITA, nyní HIPA
(Nemzeti Befektetési Ügynökség, Hungarian Investment Promotion Agency– HIPA) působící pod Ministerstvem
národního hospodářství HU.

Konkrétní informace o investičním prostředí v HU a případných investičních pobídkách:

Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency – HIPA)
Adresa: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
E-mail: info@hipa.hu
Tel: 00 36 1 872-6666
Fax: 00 36 1 872-6699
Web: www.hipa.hu

Podporou investic maďarského kapitálu za hranicemi HU se zabývá státní agentura Corvinus Zrt., která finančně
podporuje slibné projekty v zahraničí. Bližší informace lze najít na www.corvinus.hu.
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3. Vztahy země s EU
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Ministerstvo národního rozvoje (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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

Maďarské zastoupení Evropské komise (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)
az Európai Unió Háza (Dům EU)
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36-1-209-9700, 209-9710
Fax: +36-1-466-4221
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/hungary/about-us/contact/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Celkový objem obratu dovozu zboží Maďarska se meziročně v roce 2013 zvýšil o 5,0 % (z toho EU-15 o 3,7 % a nových ČS
EU o 10,9 %), v roce 2014 se zvýšil o 8,8 % (z toho EU-15 o 12,8 % a nových ČS EU o 14,6 %), v roce 2015 se zvýšil o 7,0 %
(z toho EU-15 o 7,1 % a nových ČS EU o 10,8 %) a v roce 2016 se zvýšil o 4,7 % (z toho EU-15 o 4,7 % a nových ČS EU o
6,7 %). V případě EU se objem obratu dovozu zboží meziročně celkově zvýšil v roce 2013 o 5,5 %, v roce 2014 se zvýšil o
3,4 %, v roce 2015 o 8,1 % a v roce 2016 o 5,3 %. Tyto indexy se meziročně v případě států mimo EU vyvíjely následovně:
v roce 2013 zvýšení o 3,9 %, v roce 2014 snížení o 3,2 %, v roce 2015 zvýšení o 3,3 % a v roce 2016 zvýšení o 2,8 %.

Celkový objem obratu vývozu zboží Maďarska se meziročně v roce 2013 zvýšil o 4,2 % (z toho EU-15 se zvýšil o 5,1 % a
nových ČS EU se snížil o 0,2 %), v roce 2014 se zvýšil o 6,9 % (zvýšení: z toho EU-15 o 10,5 % a nových ČS EU o 4,2 %), v
roce 2015 se zvýšil o 7,9 % (zvýšení: z toho EU-15 zvýšení o 9,0 % a nových ČS EU o 10,5 %) a v roce 2016 se zvýšil o 4,4 %
(z toho EU-15 se zvýšil o 4,4 % a nových ČS EU zvýšení o 6,7 %). V případě EU se meziroční objem obratu vývozu zboží
celkově zvýšil v roce 2013 o 3,4 %, v roce 2014 se zvýšil o 8,6 %, v roce 2015 o 9,5 % a v roce 2016 o 5,1 %. Tyto meziroční
indexy se v případě států mimo EU vyvíjely následovně: v roce 2013 zvýšení o 7,0 %, v roce 2014 zvýšení o 1,3 %, v roce
2015 zvýšení o 2,1 % a v roce 2016 o 2,2 %.

Dále viz kapitola 2.2. - Teritoriální struktura – postavení v (k) EU.

Pořadí prvních 10 zemí EU dle dovozu do HU v EUR v roce 2016 (celkový dovoz 83 111,5 mil. EUR oproti roku 2015:
Německo (19 175,20 mil. EUR), Čína (7 954,5 mil. EUR), Polsko (3 750,0 mil. EUR), Itálie (3 463,4 mil. EUR), Francie (3 288,5
mil. EUR), Slovensko (3 261,0 mil. EUR), Rakousko (3 248,2 mil. EUR), Česká republika (3 134,31 mil. EUR), Rusko (2 663,9
mil. EUR)a USA (2 357,1 mil. EUR).
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Managementem rozvojových fondů EU v HU se zabývá maďarský stát. O finanční zdroje lze žádat v rámci výběrových
řízení vypsaných v tzv. Operativních programech
(http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 ) , které mají základ v
Evropským výborem odsouhlasené Partnerské smlouvě (http://ec.europa.eu/hungary/news/2014/20140904_hu.htm a
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-955_hu.htm ) Tuto činnost v HU koordinuje Széchenyi program 2020 Úřadu
ministerského předsedy (http://palyazat.gov.hu/ , https://www.szechenyi2020.hu/ ). Bohužel tyto webové stránky jsou
pouze v maďarštině.

Díky Partnerské smlouvě se otevírá cesta v rámci podpor kohézní politiky na období 2014-2020. Jedná se o investice
v hodnotě 21,9 mld. EUR. Vedle toho Maďarsko obdrží podporu 3,45 mld. EUR na poli rozvoje venkova a v případě
rybolovu a námořních záležitostí 39 mil. EUR.

Unijní investice přispějí např. ke správě nezaměstnanosti a konkurenceschopnosti, resp. napomáhání hospodářského
rozvoje tak, že ve městech i mimo města podpoří inovace, odborný výcvik a vzdělávání.

Seznam Operativních programů, které jsou přijaté Evropskou komisí:

• Operativní program rozvoje lidských zdrojů (EFOP)
• Operativní program na rozvoj a inovace hospodářství (GINOP)
• Operativní program integrovaného rozvoje dopravy (IKOP)
• Operativní program energetické účinnosti a životního protředí (KEHOP)
• Operativní program podporující lidi v nouzi (RSZTOP)
• Operativní program regionálního rozvoje (TOP)
• Operativní program konkurenceschopné střední Maďarsko (VEKOP)
• Operativní program na rozvoj venkova (VP)
• Operativní program na rozvoj veřejné správy a veřejné služby (KÖFOP)Operativní program integrovaného rozvoje
dopravy (IKOP)
• Operativní program maďarského chovu ryb (MAHOP)
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Eurostat
• Vláda HU
• HIPA (Národní investiční agentura – na internetových stránkách řada informačních materiálů v angličtině o HU, jeho

hospodářství a průmyslu)
• Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
• Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku)
• Maďarský obchodní licenční úřad - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
• Národní akreditační rada - NAT (Nemzeti Akreditációs Testület)
• Národní úřad práce – Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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

Maďarsko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery naší země. Zahraniční obchod mezi Českou republikou a
Maďarskem zaznamenal v roce 2016 mírný pokles o 0,1 %. Celkový obrat činil 7,226 mld. EUR, export 4,225 mld. EUR a
dovoz 3,001 mld. EUR. Kladné saldo obchodní bilance dosáhlo úrovně 1,223 mld. EUR. Jedná se pouze o mírný pokles
obratu, způsobený nárůstem maďarského vývozu. Český export však i nadále roste, neboť statistika za leden 2017 uvádí
opět růst vzájemného obratu o 16,5 %, exportu o 13,6 % a importu o 20,8 % oproti lednu 2016, což potvrzuje již delší
dobu vzrůstající trend vyrovnávání se vzájemné bilance a rostoucího exportu maďarského zboží do České republiky.

Vývoj vzájemného obchodu zbožím (údaje v tis. EUR)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

EUR poř. index EUR poř. index EUR poř. index EUR

2012 2 809
645

11. 106,8 2 579
450

10. 107,2 5 389
095

11. 107,0 230 195

2013 3 180130 10. 113,2 2 603
703

10. 100,9 5 783
833

11. 107,3 576 427
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2014 3 637
609

9. 114,4 2 653
249

11. 101,9 6 290
858

11. 108,8 984 360

2015 4 221
256

8. 115,0 2 155
392

11. 111,5 7 230
505

10.. 113,5 1 212
007

2016 4 224
532

8. 100,1 3 009
249

11. 99,7 7 225
990

10. 99,9 1 23 074

1/2016 320 822 10. 95,1 3 001
458

13. 110,6 545 765 10. 100,7 95 879

1/2017 364 297 9. 113,6 224 943 12. 120,8 636 009 10. 116,5 92 585

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz271 712

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

SITC Vývoz 2015 -
podíl v %

Vývoz 2016 -
podíl v %

Dovoz 2015 v % Dovoz 2016 v %

0 Potraviny a živá
zvířata

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

1 Nápoje a tabák 0,9 0,9 1,1 1,6

2 Suroviny
nepoživatelné,
bez paliv

0,7 0,7 1,3 1,2

3 Minerální paliva,
mazadla
a příbuzné
materiály

5,6 4,0 0,9 1,4

4 Živočišné a rostlinné
oleje a tuky

0,8 0,8 0,9 0,8

5 Chemikálie 10,3 11,1 11,6 11,3

6 Tržní výrobky
tříděné hlavně dle
druhu materiálu

16,5 15,8 17,9 16,2
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7 Stroje a přepravní
zařízení

51,5 52,3 42,1 43,2

8 Různé průmyslové
výrobky

8,2 7,8 16,0 17,4

9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,9 0,0

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: ČNB

Vývoz 2016 v tis. EUR podle SITC1 tříd: 0 = 278 375, 1 = 38 013, 2 = 27 378, 3 = 167 613, 4 = 34 117, 5 = 466 624, 6 =
667 198, 7 = 2 206 100, 8 = 330 300 a 9 = 3 547.
Dovoz 2016 v tis. EUR podle SITC1 tříd: 0 = 206 324, 1 = 46 505, 2 = 35 464, 3 = 42 143, 4 = 23 651, 5 = 340 634, 6 = 487
118, 7 = 1 296 573, 8 = 523 539 a 9 = 13.

TOP 10 – položky českého vývozu do
HU podle SITC2

rok 2016

podíl v % pořadí

Silniční vozidla (78) 19,1 1

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

12,1 2

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

8,5 3

Kovové výrobky j.n. (69) 4,6 4

Zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprod. zvuku (76)

4,5 5

Různé výrobky j.n. (89) 4,4 6

Kancelářské stroje a zař. k automat.
zpracování dat (75)

3,1 7
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Železo a ocel (67) 3,1 8

Silice a vonné látky (55) 2,9 9

Organické chemikálie (51) 2,8 10

Zdroj: ČNB

TOP 10 – položky českého vývozu do
HU podle SITC2

rok 2015

podíl v % pořadí

Silniční vozidla (78) 18,0 1

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

12,2 2

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

7,0 3

Zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprod. zvuku (76)

5,8 4

Kovové výrobky j.n. (69) 4,6 5

Různé výrobky j.n. (89) 4,5 6

Ropa, ropné výrobky a
příbuzné materiály (33)

4,4 7

Kancelářské stroje a zař. k automat.
zpracování dat (75)

3,4 8

Železo a ocel (67) 3,3 9

Organické chemikálie (51) 3,0 10

Zdroj: ČNB
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TOP 10 – položky českého dovozu
z HU podle SITC2

rok 2016

podíl v % pořadí

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

16,2 1

Silniční vozidla (78) 11,0 2

Různé výrobky j.n. (89) 10,6 3

Stroje a zařízení k výrobě energie
(71)

7,1 4

Léčiva a farmaceutické výrobky (54) 3,9 5

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

3,4 6

Výrobky z pryže, j.n. (62) 3,2 7

Kovové výrobky j.n. (69) 3,1 8

Zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprod. zvuku (76)

3,1 9

Železo a ocel (67) 2,9 10

Zdroj: ČNB

TOP 10 – položky českého dovozu
do HU podle SITC2

rok 2015

podíl v % pořadí

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

14,9 1
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Silniční vozidla (78) 10,4 2

Různé výrobky j.n. (89) 9,5 3

Stroje a zařízení k výrobě energie
(71)

8,6 4

Léčiva a farmaceutické výrobky (54) 3,8 5

Železo a ocel (67) 3,5 6

Nábytek a jeho díly (82) 3,4 7

Kovové výrobky j.n. (69) 3,4 8

Výrobky z pryže, j.n. (62) 3,0 9

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

2,8 10

Zdroj: ČNB

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet
platební
bilance - HU

Rok 2016 v mil. CZK Rok 2015 v mil. CZK

Kredit Debet Saldo Kredit Debet Saldo

Běžný účet 108 620,6 78 153,1 30 467,5 110 510,0 82 890,2 27 619,9

Zboží 98 238,2 70 842,1 27 396,1 100 550,1 71 501,0 29 049,1

Služby celkem 9 525,6 5 500,7 4 024,8 9 314,8 4 779,2 4 535,5

Doprava 3 902,1 1 852,7 2 049,4 4 073,5 1 844,2 2 229,3

Cestovní ruch 1 702,3 1 354,1 348,2 1 407,3 1 251,3 156,0

Ostatní podnikatelské
služby

2 481,6 1 554,8 926,7 2 142,9 1016,0 1 126,9
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Prvotní důchody 737,7 1 595,2 -857,5 513,7 5 421,6 -5 907,9

Druhotné důchody 119,1 215,1 -96,0 131,5 188,4 -56,9

Zdroj: ČNB

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

Podle údajů ČNB činily k 31.12. české přímé investice v HU v roce 2015: 127,6 mil. EUR a to v členění: základní kapitál 36,1
mil. EUR, reinvestovaný zisk 9,7 mil. EUR, ostatní kapitál 81,8 mil. EUR. Stav přímých maďarských investic v ČR k 31.12.
činil: celkem 292,7 mil. EUR, z toho základní kapitál činil 165,1 mil. EUR, reinvestovaný zisk 22,2 mil. EUR a ostatní kapitál
105 mil. EUR. Novější údaje zatím nejsou dispozici.

PZI České republiky do Maďarska (odliv)

Základní kapitál v mil.
EUR

Reinvestovaný zisk v
mil. EUR

Ostatní kapitál
v mil. EUR

Celkem
v mil. EUR

2010 -7,0 0,5 -7,1 -13,5

2011 -1,8 -9,4 14,4 3,1

2012 4,6 -2,8 -9,2 -7,4

2013 5,4 -0,6 -2,8 2,0

2014 27,8 2,4 54,6 84,8

2015 -20,2 4,5 9,3 -6,4

Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

PZI Maďarska do České republiky (příliv)

Základní kapitál v mil.
EUR

Reinvestovaný zisk v
mil. EUR

Ostatní kapitál
v mil. EUR

Celkem
v mil. EUR
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2010 8,1 22,5 14,0 44,7

2011 -8,5 20,0 -29,4 -18,2

2012 14,0 1,1 22,0 37,2

2013 20,4 16,8 -15,0 22,1

2014 -6,7 27,5 -14,6 6,2

2015 -26,1 -57,1 13,2 -69,9

Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

Některé z realizovaných investic ČR v HU:

• V roce 2006 zakoupila za cca 2 mil. EUR Škoda Holding v dražbě maďarský Ganz Transelektro a vytvořila
s maďarským Resonatorem společný podnik Ganz-Škoda Zrt. (Gans Transelektro byl konkurentem
Škody Transportation ve výrobě trolejbusů na trzích východní a střední Evropy). Následně Škoda získala ve firmě
100% podíl.

• Česká elektroenergetická společnost ČEZ založila v Maďarsku společnost ČEZ Magyarország Kft., specializovanou na
obchod elektrickou energií, a také podepsala koncem roku 2007 s maďarskou petrochemickou společností MOL
dohodu o spolupráci, mj. o společné výstavbě dvou elektráren na plyn v Maďarsku a u Bratislavy. Společnost
ČEZ zakoupila 7 % akcií MOL. V souladu s dohodou vytvořila roce 2008 ČEZ s maďarskou petrochemickou
společností MOL společný podnik, který by měl posílit synergické možnosti obou společností v prostoru střední
a jihovýchodní Evropy.

• V říjnu 2008 dokončila společnost RAVAK investici za 2,5 miliardy forintů (cca 250 milionů Kč) – obchodní a logistické
centrum v Budapešti Ravak Business Center o ploše 14 500 m

2
.

• V roce 2014 se po pěti letech v blízkosti Budapešti (Fót) znovuotevřela pobočka české firmy AAA Auto, která se
zabývá koupí a prodejem ojetých automobilů – tj. Autocentrum AAA Auto Kft.

• Poslední velkou investicí v roce 2014 byla investice skupiny Agrofert Andreje Babiše ve výši téměr 1 mld. Kč. Jedná se
o nákup maďarského výrobce rostlinných olejů skupiny NT Group, Kiskunfélegyháza (8. největší výrobce
slunečnicového oleje na světě). V Maďarsku vlastní Agrofert další 3 společnosti, které působí v agrárním sektoru:
Ceres Sütőipari Zrt., Devecseri Agrokémiai Kft., Somlóvásárhely a IKR Agrár Kft.

• Karlovarské minerální vody (KMV) v dubnu 2015 ohlásily akvizici maďarské dvojky - Szentkirályi
Ásványvíz. Cenu celé transakce společnosti nezveřejnily. Szentkirályi se stane součástí nově vzniklého holdingu
Central European Mineral Water Holding (CEMW). Jde o společný projekt rodiny Pasquale a Levente Balogha,
majitele Szentkirályi. Jediným akcionářem holdingu, který vznikl letos v březnu, byly dosud Karlovarské minerální
vody. Minoritní část akcií holdingu CEMW nyní získá Balogh, který bude zároveň jeho prezidentem. Karlovarský
výrobce tradiční značky Mattoni tak nyní ovládne maďarský trh a upevní si postavení lídra na trhu balených
minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě.

• Koncem srpna 2015 vydal Maďarský úřad pro hospodářskou soutěž (GVH) souhlas české společnosti EP Energy ze
skupiny EPH Daniela Křetinského s nákupem elektrárny Budapesti Erőmű od francouzské společnosti EDF. EP
Energy akvizicí získá 95,5 % podíl v elektrárně, která dodává 60 % tepla pro Budapešť a jeho 3 závody generují 3 %
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celkové maďarské výroby el. energie.
• Skupina CPI PG miliardáře Radovana Vítka koupila 11 velkých obchodních center v Maďarsku a dalších 3 zemích.

Cena celkem se pohybuje okolo 650 mil. EUR. Jde o největší akvizici skupiny, musí ji ale ještě odsouhlasit český a
maďarský antimonopolní úřad. Skupina získá celkem 265 tis. m2 nových pronajímatelných ploch. V Maďarsku se
jedná o Polus a Campona v Budapešti a 2 prodejen Interspar v maďarských městech Zalaegerszeg a Nyíregyháza.
Součástí akvizice je i AndrássyComplex v Budapešti, který kombinuje moderní kancelářské prostory a obchodní
jednotky na atraktivních adresách.

Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodua v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Seznam firem, které zastupují české výrobce, nebo české firmy s pobočkami v HU naleznete na webových
stránkách.

Agentury zabývající se výzkumem trhu, rozvojem investic a obchodu:

• Statistické informace o vývozu a dovozu z HU poskytuje na komerční bázi firma Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (Výzkum trhu, konjunkturální studie) – www.nisz.hu .

• Národní investiční agentura - Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA) - www.hipa.hu .
• Maďarská exportní a importní banka, státní uzavřená akciová společnost - Magyar Export-Import Bank Zrt.

(EXIMBANK) – www.exim.hu .
Maďarská pojišťovna exportního úvěru a importní banka, státní uzavřená akciová společnost - Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. – www.exim.hu .

• Velvyslanectví Maďarska v ČR - OEÚ ZÚ HU v Praze - www.mfa.gov.hu/emb/prague (Kolozsvári István - tajemník,
Ertsey Katalin - tajemnice, Obchodně-ekonomické sekce)

KSH (Centrální statistický úřad) s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů od 1.1.2001 informace o firmách v
zahraničním a vnitřním obchodě neposkytuje. Tyto údaje lze získat pouze na komerční bázi od specializovaných firem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Maďarsko i ČR jsou členskými zeměmi Evropské unie a velká část jejich vzájemných vztahů je tak upravena právními
normami EU.

V rámci bilaterální smluvní základny jsou hlavními normami v ekonomické oblasti následující dohody:

• Smlouva o zamezení dvojího zdanění, podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních procedurách
vstoupila v platnost 27. 12. 1994).

• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních
procedurách vstoupila v platnost 25. 5. 1995)

(Pozn.: V návaznosti na povinnost členských států EU uvést mezinárodněprávní závazky do souladu s unijním právem,
probíhá proces ukončování platnosti této dvoustranné dohody a její nahrazení legislativou EU.)

Více informací o stávající bilaterální smluvní základně naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních
vztahů ČR v sekci Zahraniční vztahy a oddíle Mezinárodní smlouvy.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc mezi Českou republikou a Maďarskem vzájemně poskytovaná ani přijímaná není. Obě země jsou
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donory rozvojové pomoci, proto možnosti spolupráce existují maximálně na třetích trzích, které jsou příjemci rozvojové
pomoci.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Aktuální a další informace ohledně ekonomických a dalších údajů viz rovněž stránky:

• Český statistický úřad
• Ministerstvo zahraničních věcí ČR
• Nový Széchenyiho plán
• Daňový a finanční kontrolní úřad - Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV
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

Prioritní oblasti rozvoje národního hospodářství definuje Nový Széchenyiho plán (NSzP zahájen 14.1.2011 na období 10
let). Je zaměřený ve značné míře na čerpání ze strukturálních fondů EU a jejich spojení s domácími zdroji v jeden
strategický celek. Plán definuje sedm základních směrů rozvoje hospodářství HU, mezi kterými se nacházejí i 3 nové
prioritní oblasti - rozvoj zeleného hospodářství, průmysl zdraví a program podpory zaměstnanosti.

Národní investiční agentura (HIPA (dříve HITA) - Hungarian Investment Promotion Agency), potenciálně investičně
zajímavé sektory uvádí podrobně na stránkách (v angličtině):
http://hipa.hu/en/our-services/hungarian-investment-projects/ . Je zde mnoho projektů z 5 sektorů. Jejich požadavek
financování se pohybuje mezi 1,5 mil. EUR a 150 mil. EUR.

Jedná se především o:

• Nemovitosti
• Výroba
• Inovace
• Zelená energie
• Zemědělství

HIPA definuje následující potenciálně zajímavé investičně sektory v roce 2016 - 2017:

• Průmysl vozidel
• Elektroniku
• Centrály poskytující služby
• Informatika a komunikace
• Potravinářský průmysl
• Farmacii
• Logistiku
• Obnovitelné zdroje energie

(detailnější informace na webu HIPA)
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Na základě výše uvedeného lze v Maďarsku považovat za perspektivní následující například tyto obory:

Automobilový průmysl

• vzhledem k významným zahraničním investicím do automobilového průmyslu v HU, se země stala významným
centrem automobilové výroby podobně jako ČR. To vytváří v této oblasti předpoklady širší spolupráce.

Stavebnictví

• bytová výstavba, rekonstrukce panelových bytů;
• investice do lázeňské a kongresové turistiky, wellness-programů;
• infrastrukturální investice (výstavba silniční a dálniční sítě, železniční koridory).

Energetika

• rekonstrukce stávajících a výstavba nových elektráren;
• účast českých firem při výstavbě resp. rozšíření a modernizace JE Paks o dva nové bloky viz podepsaná dohoda mezi

HU a RU o výstavbě;
• investice do výrob pro energetiku citlivou k životnímu prostředí.

Ekologie

• dodávka technologií pro čističky odpadních vod, pro úpravny vod;
• dodávky technologií pro provozy farmaceutických a chemických firem;
• dodávky pro spalovny a skládky odpadů, pro provozy likvidující nebezpečný odpad;
• spolupráce a přímé dodávky pro realizaci sběru separovaného odpadu.

Zdravotnictví

• rekonstrukce a revitalizace nemocnic;
• účast na realizaci nových zdravotnických zařízení;
• výroba zdravotnického materiálu a přístrojů.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti Zdůvodnění ZÚ

Strojírenství a energetika 8411 Turbíny, generátory,
čerpadla, kotle atd.,

Rosatom přípravu tendrů tendrů pro
turbíny a generátory a hledají se
subkontraktoři pro dodávky na
rozšíření JE Paks II

8411 Stroje k obrábění,
broušení lapování, leštění atd.

dtto

Chemický průmysl 2849 Karbidy,chemicky definované
a nedefinované

Tradiční položka s nepřetržitým
růstem

Potravinářský sektor 2203 Pivo ze sladu Tradiční položka s nepřetržitým
růstem
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Obranný a bezpečnostní sektor 9302 Revolvery a pistole, V letech 2015 - 2017 MO HU a
Policie HU plánuje obměnu celkem
cca 40 000 ks krátkých a dlouhých
ručních zbraní

9305 Části příslušenství zbraní
– pistole a revolvery

Zdravotnictví 3003 Léky neodměřené, Tradiční položka s dalším
potenciálem růstu

3004 Léky odměřené

Veřejná doprava 8702 Vozidla motorová pro dopravu
veřejnou osobní

Nákup trolejbusů a renovace
vozidel metra pro MHD Budapešť

33 Opravy a instalace strojů aj
přístroje

Letectví 8805 Katapulty a simulátory letecké
pro výcvik

V nejbližších letech dojde k realizaci
plánovaných oprav helikotér MI 8,
letadel L410 a Jak-52, uzavření
kontraktu na výcvik pilotů letadel a
helikoptér a rýsují se možnosti
dodávek cvičných letadel
provenience Zlín Aircraft – Z-242,
Z-143

33 Opravy a instalace strojů
aj přístroje

8526 Přístr. radiolok. apod. radiové
pro řízení dálkové

33 Opravy a instalace strojů aj
přístroje

Stavebnictví 9406 Stavby montované Dokončení městského okruhu M0 -
Budapešť (2015-2018), rekonstrukce
železničních tratí a mostů7308 Konstrukce a součásti

konstrukcí

42 Inženýrské stavitelství

43 Speciální stavební činnosti

Ekologie 8421 Odstředivky, přístroje k
filtrovaní a čištění

Modernizace ekologických zařízení
měst a obcí v souladu s evropskými
standardy

R+D 9013 Výrobky s krystaly tekutými
jiné přístroje optické ost.

Dokončení laserového centra
(Projekt ELI-Praha, Szeged,
Magurele)
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Aktuální sektorové příležitosti pro Maďarsko

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

Příklady významných realizovaných nebo probíhajících resp. ukončených projektů

Spolupráce MOL – ČEZ. Viz bod 4) – vztahy v oblasti energetiky.

Působení firmy OHL ŽS Brno a.s. v Maďarsku na projektech dopravní infrastruktury.

Firma působila na maďarském trhu řadu let a od r. 2005 v Budapešti fungovala i její kancelář. Na základě sporu ohledně
kvality rekonstrukce železniční tratě v úseku Mezőtúr-Gyoma se zadavatelem projektu (kdy společnost OHL ŽS přistoupila
k podání žaloby k arbitrážnímu soudu) španělský vlastník OHL ŽS rozhodl o pozastavení dalších projektů firmy v HU.

Účast firem Škoda Transportation a Ganz-Škoda Electric na dopravních projektech v HU.

V rámci plzeňské Škody Holding působí na maďarském trhu její společnosti Škoda Transportation a Ganz-Škoda Electric
(vznikla po koupi konkurenční firmy Ganz Transelektro Közlekedési Zrt. holdingem v r. 2006, aktuálně ve 100% vlastnictví
Škody). Ganz-Škoda již v minulosti dodala trolejbusy pro MHD měst Budapešť a Debrecen, působí i jako subdodavatel
trakční výzbroje (výkonové elektroniky) pro francouzskou firmu ALSTOM pro její dodávky budapešťskému metru. V únoru
2012 podepsala Škoda Transportation smlouvu na dodávku jednatřiceti nízkopodlažních tramvají pro město Miskolc. Jde
o nevětší kontrakt na tramvaje uzavřený v Maďarsku za dobu uplynulých pěti let. Hodnota kontraktu dosahuje téměř
dvou miliard korun. Přes tuto dobrou referenci a zájem maďarské strany o další spolupráci (tramvaje a trolejbusy pro
Budapešť a trolejbusy pro Szeged) neuspěla Škoda Transportation v tendru na dodávku tramvají pro dopravní podnik
hlavního města Budapešť.

Škoda Transportation společně s polským Solarisem vyhrála tendr na dodávku 108 ks trolejbusů v hodnotě 62,4 mil. EUR,
z čehož 24 ks mělo být dodáno v r. 2015.

Škoda Transportation se rovněž přihlásila do předkola soutěže na kompletní rekonstrukci vozového parku zastaralé linky
M3 budapešťského metra.

Aero Vodochody a letouny L-159 pro armádu HU.

Existuje tradice spolupráce v oblasti výcviku maďarských pilotů na strojích L-159 (HU od r. 2008 využívá tovární letoun
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L-159B Aero Vodochody - výcvik pilotů pro stíhací letouny Gripen a MiG-29). Vedle toho existuje dlouhodobě i nabídka
poskytnutí letounů L-159 pro maďarskou armádu dosud bez dohody.

Spolupráce vědců – ELI.

EK byl schválen společný projekt českých, maďarských a rumunských vědců na vybudování kapacit střediska
superlaserových kapacit (Extreme Light Infrastructure – ELI) v Praze a Szegedu. ELI je významný mezinárodní projekt, jehož
cílem je vybudování jedné z nejpokročilejších světových výzkumných a vývojových infrastruktur v oboru laserové techniky.
Je evropskou infrastrukturou pro výzkum, financovanou zejména členskými státy, s minimálním finančním podílem EU. Na
projektu pracuje 16 zemí EU a nejvýznamněji se na jeho přípravné fázi podílejí kromě ČR i DE, GB, FR, IT, PT, GR, ES. Podle
aktuální informace je projekt stále ve své počáteční fázi.

Společnost EAS – vrtulníky pro policejní účely.

Mezi poslední významné akvizice českých firem lze zcela určitě označit vítězství české společnosti EAS (European Air
Services s.r.o., Praha), která získala objednávku Ministerstva vnitra Maďarska na dodávku 5 zánovních vrtulníků značky Mc
Donnell Dougles (MD 902) pro policejní účely. Hodnota zakázky je kolem 15 mil. EUR.

Vrtulníková základna maďarských vzdušných sil – oficiální předání 2 místních cvičných letadel Zlín – 242
Maďarské armádě ve městě Szolnok.

Dne 24. března 2017 uspořádalo maďarské Ministerstvo obrany na vrtulníkové základně maďarské armády ve městě
Szolnok (župa Jász-Nagykun-Szolnok) slavnostní ceremoniál při příležitosti předání prvních dvou (z celkem čtyř kusů)
dvoumístných cvičných letadel typu Zlín – 242L od společnosti Zlín Aircraft a.s., která uspěla ve vypsaném mezinárodním
tendru MO HU. Letouny jsou vybaveny moderními digitálními přístroji a jejich akční rádius je až 800 km. Kontrakt s
maďarskou armádou byl podepsan v červenci roku 2016 (pozn.: další dva letouny, tentokrát čtyřmístné typu Zlín –143LSi
měly být dodány koncem dubna). Tato letadla nahradí dosavadní cvičná letadla typu JAK – 52, které technicky odpovídají
normám padesátých a šedesátých let.
Vedení MO HU má zájem o další stroje, na které bude ovšem vypsána nová mezinárodní soutěž. V případě, že se dodaná
letadla typu Zlín maďarské armádě osvědčí, existuje velká naděje, že by společnost Zlín Aircraft a.s., Otrokovice, v případě
splnění podmínek tendru a konkurenceschopné ceny, mohla uspět i v budoucím tendru.

Spolupráce Maďarska s Českou republikou v oblasti VVI

Co se týče smluvní oblasti, existuje mezi ČR a HU rámcová Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské
republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže z r. 2005 a dále Dohoda mezi vládou České
republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci z r. 2001.

Ke spolupráci v oblasti vědy přispívá například i existující Dohoda mezi Maďarskou akademií věd (MAV) a AV ČR
podporující vzájemné kontakty vědeckých pracovníků a jejich spolupráci (projekty, stáže atd.).
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Bilaterální spolupráce v oblasti vědy a technologií je v Maďarsku řešena na bázi bilaterálních mezivládních dohod o
spolupráci v této oblasti. Provádění těchto dohod je upraveno vládním nařízením č. 3061/91, které stanoví, že dohody
jsou připravovány a uzavírány Ministerstvem zahraničních věcí, zatímco implementace je v gesci Národní úřad výzkumu,
vývoje a inovace (NKFIH).

Maďarsko má uzavřeno na velké množství mezivládních S&T dohod. Hlavním cílem je podporovat mobilitu a mezinárodní
spolupráci, organizování seminářů a workshopů v oblasti S&T. V oblasti R&D má bilaterální spolupráce základní
důležitost. Ve spolupráci se zahraničními vládními orgány pro mezinárodní spolupráci zřizuje NKFIH Společný výbor pro
spolupráci v S&T (Joint Committee on Co-operation in Science & Technology). Ty se pravidelně setkávají (ročně, každé 2
- 3 roky) a vypracovávají program spolupráce pro další období, který stanoví základní rámec pro spolupráci. Vládní
podpora na realizaci je poskytována formou vládních grantů, o něž se uchází zájemci z řad institucí či firem.

Ministerstvo národního hospodářství je v rámci struktury maďarských ministerstev hlavním resortem, do jehož gesce
oblast VVI spadá a které má ústřední koordinační úlohu. V jeho rámci působí Odbor inovací, výzkumu a rozvoje. Pod
ministerstvo hospodářství spadá Národní úřad výzkumu, vývoje a inovace (National Research, Development, and
Innovation Office), jakožto vládní orgán zodpovědný za oblast VVI. NKFIH je tak hlavním orgánem pro rozvoj VVI v HU a
jeho úkolem je plánování implementace maďarské politiky v oblasti vědy a technologií (S&T), konkurenceschopných
programů v oblasti výzkumu a rozvoje (R&D) a rovněž propagace mezinárodní spolupráce včetně výzkumů spojených
s EU.

K mezinárodní spolupráci viz stránky NKFIH - www.nkfih.gov.hu .

Obě strany rovněž podporují společnou účast v unijních programech spolupráce v rámci Sedmého rámcového programu
EU (Seventh Framework Programme, FP7) a Horizon2020. Slibná spolupráce ve VVI se zdá být téměř ve všech oblastech
programu EURATOM i Specifického programu spolupráce pod H2020. Vedle toho existuje spolupráce v oblasti Výzkumné
infrastruktury, kde existuje potenciál pro její vzájemné využívání. Další spolupráce a partnerství může být podpořena
výměnou „best practices“ v rámci sítě národních kontaktních míst (Network of National Contact Points, NCPs).

Dobré možnosti pro rozvoj spolupráce ČR - HU nabízejí i programy EUREKA a EUROSTAR, které podporují průmyslové
projekty R&D v rámci mezinárodní spolupráce. Zatím však je bilaterální spolupráce v těchto oblastech spíše vzácná. Podle
maďarské strany existují i regionální možnosti spolupráce například v rámci Dunajské strategie (DS) pro pilotní projekty
ČR-HU v R&D oblasti. Na straně HU je plánováno využití regionálních zdrojů v časovém intervalu 2014-2020 na
financování projektů věnovaných DS.

Potenciál pro spolupráci může vytvářet i skutečnost, že ČR i HU jsou zapojeny do schváleného EU projektu ELI (Extreme
Light Infrastructure), který je společným projektem českých, maďarských a rumunských vědců na vybudování kapacit
střediska superlaserových kapacit (Praha, Szeged). ELI je významný mezinárodní projekt, jehož cílem je vybudování jedné
z nejpokročilejších světových výzkumných a vývojových infrastruktur v oboru laserové techniky, do kterého jsou zapojeny
i další země EU.

Užitečné kontakty k VVI v Maďarsku:

Základní informace ohledně VVI v HU viz stránky NKFIH (National Research, Development, and Innovation Office) -
http://www.nkfih.gov.hu/english , telefon: 0036 1 795 9500.

5.2 Kalendář akcí
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• 10. 4. 2017 – Návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR na Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu HU ohledně
ekonomické spolupráce.
• 3. 4. 2017 – Budapešťská návštěva ministra dopravy ČR Dana Ťoka společně s Michalem Friedrichem, ředitelem Odboru
zahraničních vztahů a EU ministra pro národní rozvoj Miklóse Sesztáka, který je v maďarské vládě odpovědný za sektor
dopravy. Jednání o výběru mýtného v Maďarsku.
• 9. – 12. 2. 2017 – Mezinárodní výstava zbraní, rybářství a lovu tzv. „FeHoVa“.
• 25. – 28. 1. 2017 – 35. Mezinárodní výstava zemědělství a zemědělských strojů „AGROmashExpo“ v Budapešti.
• 23. 1 2017 – Konference „Lámfalussy“ v Budapešti.
• 24. – 25. 11. 2016 – „FAO Symposium on Agrocology“ v Budapešti.
• 28. – 30. 11. 2016 – Budapest Water Summit v Budapešti.
• 24. – 25. 11. 2016 - Kongres „Donau Soja 2016“.
• 17. – 18. 11. 2016 – Regional Digital Summit Congerence „Digital – SOciety – Digital Economiy – Digital Cars“ v
Budapešti
• 10. 11. 2016 – Zasedání a konzultace Regionální kanceláře FAO pro Evropu a Střední Asii s donorskými státy o aktivitách
v některých přijímacích zemích ze západního Balkánu, kavkazských republik, Moldavska, Ukrajiny a středoasijských
republik.
• 10. 11. 2016 – Forum on Foreign Trade and Investment v Budapešti.
• 25. 10. 2016 - Realizace projektu ekonomické diplomacie „PROPED 2016“ s názvem „Surovinová diplomacie jako cesta k
podpoře surovinové a energetické bezpečnosti ČR“.
• 6. 5. 2016 – Obchodní fórum „Možnosti integrovaných rozvojových plánů na Gemeri“ - Putnok.
• 25. - 27. 4. 2016 - Návštěva Zemědělského výboru Sněmovny Parlamentu ČR v Maďarsku. Jednání o současných
otázkách zemědělství.
• 8. – 10. 3. 2016 – Konference „thinkBDPST“ – Budapešť. Cílem konference bylo posílení regionální platformy pro
vrcholné zástupce vlád, akademických institucí a obchodního sektoru za účelem dialogu o různých přístupech k inovacím
a novým technologiím včetně bezpečnostních, ekonomických a sociálních rozměrů.
• 9. 2. 2016 - Prezentace projektu „Future Forces Forum“ (FFF) na ZÚ Budapešť pro zájemce z řad maďarského
obranného a bezpečnostního sektoru.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Aktuální informace viz rovněž stránky:

• CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu (Zahraniční kancelář Budapešť)
• Česko-maďarský obchodní klub (CSMÜK)
• Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
• Ministerstvo zahraničních věcí
• Národní daňový a celní úřad - Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Úřad pro veřejné zakázky
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

Distribuce a prodej spotřebního zboží v HU probíhá obdobným způsobem jako v ČR. Maďarsko disponuje rozsáhlou sítí
maloobchodů (141 863 MO – údaj k 30.6.2015), supermarketů a hypermarketů. Nákupní a zábavní centra zde mají delší
tradici než v ČR. Oproti ČR je v HU více rozšířen klasický prodej na tržištích, především v rámci prodeje potravinářských a
zemědělských výrobků. Dodávky do maloobchodů se dějí buď přes síť velkoobchodů nebo některé maloobchodní
řetězce mají vlastní distribuci a zboží nakupují do svých prodejen přímo od výrobců a dovozců (např. CBA, Reál a Coop).

Dodávky do supermarketů a hypermarketů do vstupu HU do EU se prováděly centrálně přímo od výrobců. Zboží ze
zahraničí se nakupovalo centrálně, ovšem přes podnik (velkoobchod, nebo zástupce) se sídlem v HU. Po vstupu HU do EU
dochází ke spolupráci mezi řetězci v sousedních zemích, např. stejné řetězce v ČR a HU si vzájemně vyměňují zboží
vyrobené v obou zemích.

Dodávky do nákupních zábavných center mají spíše charakter dodávek do maloobchodů. Zde ale převažují obchody se
značkovým zbožím. Tyto obchody dostávají zboží buď přímo od výrobce, nebo od distributora s oprávněním obchodovat
se značkou.

Dodávky spotřebního zboží z ČR je možno realizovat přímo maďarskému partnerovi (prodejci) nebo prostřednictvím
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obchodního zástupce. Další možností je založit v HU dceřinou společnost. Při vyhledávání maďarského partnera lze též
využít služeb Zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti – internetová stránka www.czechtrade.org.hu,
www.czechtrade.cz, email: budapest@czechtrade.cz .

Další možnosti jak uplatnit české zboží na trhu je pověřit jeho distribucí existující společnost, která již distribuuje jiné
zboží z ČR na zdejším trhu a má kapacity k rozšíření nabídky (výhoda je, že v tomto případě je možné si vyžádat
reference). Případného partnera je možno hledat i mezi členy Česko-maďarského obchodního klubu (CSMÜK), který
působí v Maďarsku (www.csmuk.hu).

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

Dovozní podmínky, dokumenty:

Maďarsko se stejně jako ČR od 1. května 2004 stalo členem EU. Tento fakt rozhodujícím způsobem změnil dovozní
podmínky a celní systém, které se přizpůsobily podmínkám v EU. Česko-maďarský obchod se stal v EU vnitřním
obchodem a se zbožím původem z ČR se obchoduje do HU volně. Při obchodních „dovozech" z ČR do HU musí být
pohyb zboží podchycen dokumenty pro vnitřní obchod v EU. Samozřejmě to platí i pro „vývozy" z HU do ČR. Pro
statistiku vnitřního obchodu EU je nutné při obchodě ČR-HU vyplnit dokument tzv. Intrastat. Podrobnosti o statistickém
systému Intrastat lze najít na stránkách Národního daňového a celního úřadu (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) a na
stránkách Centrálního statistického úřadu HU.

Dostupnost maďarských vyhlášek, zákonů a nařízení (včetně překladů):

• Úřad předsedy vlády HU sestavuje Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku), ve kterém jsou zveřejněny všechny
zákony, nařízení a opatření HU (bližší informace na www.mhk.hu).

• Další možností získání informací o maďarských zákonech je služba firmy Wolters Kluwer Kft., která nabízí znění
platných maďarských právních předpisů a vládních rozhodnutí. Některé zákony je možno zakoupit v německém i
anglickém překladu (bližší informace na www.complex.hu).

Ochrana domácího trhu:

A) Limitování obchodních aktivit

Co se týče limitování zahraničně-obchodních aktivit v Maďarsku jsou od 1.5.2004 směrodatná nařízení Evropské komise
(EK) a Evropské rady (ER), jim musí odpovídat legislativa země.

Povolováním se zabývá Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - Maďarský obchodní licenční úřad
(stránka existuje i v anglické verzi). Podle vládního nařízení č. 320/2010 (O úřadu a oblastních měřících a technicky
bezpečnostních úřadech) regulaci metrologické a technické bezpečnosti zajištují na prvním stupni příslušné regionální
metrologické a technické bezpečnostní orgány, na druhém stupni jejich centrální orgán – MKEH.

Úřad je rozdělen na 5 orgánů: 1. obchod + zajišťování dozoru nad trhem, 2. vojenská technika a kontrola exportu, 3.
testování drahých kovů a kontrola exportu, 4. technický dozor a certifikace, 5. metrologie. Na webových stránkách MKEH
můžete tyto orgány najít, rozdělení a náplně jednotlivých oddělení, informace o licencích a příslušných předpisech (včetně
obsahu licenčních předpisů) a to převážně i v anglickém jazyce. Povolování jsou v harmonii s předpisy
EU.
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B) Měření a certifikace

1/ Z hlediska našich vývozců při zájmu o maďarský trh nelze opomenout předpisy na ochranu spotřebitele. Po vstupu do
EU byla zavedena 2-letá záruční lhůta. U spotřebního zboží se nekompromisně předepisuje návod v maďarštině. Právní i
organizační předpoklady schvalování výrobků před jejich uvedením na trh a do provozu jsou vytvořeny, přesto nelze
opomenout, aby výrobky odpovídaly maďarským předpisům z hlediska bezpečnosti práce a u dopravních prostředků z
hlediska dopravních předpisů. Při obchodování se spotřebním zbožím se vyžaduje předložení dokladu o schválení oficiální
zkušebny, který musí mít k dispozici dovozce a musí být na jeho jméno.

Požadovanou certifikaci lze získat v některých z akreditovaných zkušeben a pracovišť. Vrcholným orgánem pro oblast
akreditací zkušeben a pracovišť v HU je Národní akreditační rada -NAT (Nemzeti Akreditációs Testület). Zde je možno
získat informace o aktuálním seznamu akreditovaných zkušeben.

2/ Pro některé výrobky např. potraviny má dále zásadní význam pro uvedení na maďarský trh, kromě certifikace získané
od níže uvedených a dalších zkušeben, i získání povolení od OÉTI - Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi
Intézet (Státní institut pro stravování a výzkum výživy) (stránka existuje i v anglické verzi). V souladu se zákonem Řád
obchodování s potravinami 1/1997 (ze dne 17.1.1997) a zákonem o potravinách 1/1996 (ze dne 9.1.1996), musí obal
výrobku vyhovovat celé řadě požadavků (maďarský text, datum nutné spotřeby, složení, jednotková cena, výrobce,
balírna, doporučená skladovací teplota atd.) a musí být na něm uvedeno číslo povolení OÉTI.

3/ Před uvedením výrobku do obchodní sítě je nutné vzorek výrobku předložit ÁNTSZ - Állami Népegészségügyi és
Tisztorvosi Szolgálat (Státní hygienická a veterinární služba) (stránka existuje i v anglické verzi). Povolení od ÁNTSZ má
platnost tři roky, pak je nutné žádat o nové povolení.

4/ V případě bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, vhodnosti strojů nebo zařízení z hlediska maďarských
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, je nutno se obrátit na Národní úřad práce – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal (stránka existuje i v anglické verzi).

C) Systém kvót

Po vstupu Maďarska do EU jsou pro Maďarsko platné kvóty jen u specifických komodit jako např. zemědělské výrobky.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Mezi nejvýznamnějšími zákony posledních let, upravující podmínky podnikání v HU patří např.:

• Zákon CXXVII. z roku 2003 - O spotřebních daních a zvláštních nařízení o distribuci spotřební ho zboží
• Zákon XLV. z roku 2004 - O evropské akciové společnosti
• Zákon XXXIV. z roku 2004 - O podpoře rozvoje malého a středního podnikání, r. 2004
• Zákon CXXI. z roku 2005 - O luxusní dani
• Zákon CLXIV. z roku 2005 - O obchodování
• Zákon IV. z roku 2006 - O hospodářských společnostech
• Zákon V. z roku 2006 - O veřejných informací ch společnosti, registraci společnosti a likvidačním řízení
• Zákon CXXVII. z roku 2007 - O dani z přidané hodnoty
• Zákon V. z roku 2013 - Občanský zákoník
• Zákon CII. z roku 2014 – O zákazu práce v neděli v maloobchodu
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• Zákon č. LXXIV. z roku 2014 – O modifikaci daňových zákonů a s tím spojených zákonů, jakož i modifikace zákona
CXXII. z roku 2014 - O národním daňovém a celním úřadu

• Zákon XXII. z roku 2014 – O daňovém právu
• Zákon I. z roku 2015 – O modifikaci zákona XCII z roku 2003 – O daních v souvislosti s Elektronickým kontrolním

systémem silniční nákladní dopravy (EÁKER)
• Zákon XVI. z roku 2015 – O modifikaci zákona o obchodování CLXIV. z roku 2005
• Zákon XXXIV. z roku 2015 - O modifikaci zákona XL. z roku 2008 o dodávkách zemního plynu
• Zákon XXXVIII z roku 2015 - O modifikaci zákona LXXXV. z roku 2011 o ekologickém poplatku za výrobek
• Zákon XLV. z roku 2015 - O modifikaci zákona CXXIX z roku 2007 o ochraně zemědělské půdy
• Zákon XCV. z roku 2015 - O pravidlech a používání systému obchodování s emisemi platné pro maďarské kvóty
• Zákon CXXIX z roku 2015 - O modifikaci zákona XXXIV z roku 1991 o organizaci sázkových her
• Zákon LVIII z roku 2015 – O modifikaci zákona LXXXVI z roku 2007 o elektrické energii
• Zákon CLXXIX z roku 2015 - O modifikaci zákona XL z roku 2008 o dodávkách zemního plynu
• Zákon CLXXXVI z roku 2015 - O modifikaci zákona CLXXXVI z roku 2012 o odpadech a zákona CXXXIV z roku 2013 o

veřejných službách
• Zákon CXLIII. z roku 2015 - O veřejných zakázkách
• Zákon XX. z roku 2016 - O modifikaci zákona XL z roku 2008 o dodávkách zemního plynu
• Zákon XXIII. z roku 2016 - O modifikaci některých zákonů, které se týkají nedělní práce v maloobchodech
• Zákon XXVI z roku 2016 - O modifikaci zákona X z roku 2006 o družstvech
• Zákon LXVIII z roku 2016 – O monopolní dani• Zákon CXLII z roku 2016 – O modifikaci zákona CXCV z roku 2011 a

navazujících zákonů
• Zákon CLX z roku 2016 – O modifikaci zákona CXLIII z roku 2015 a navazujících zákonů

Pro zřízení obchodního zastoupení existují v HU dvě základní možnosti:

• Zahraniční firma pověří tuzemskou hospodářskou organizaci zahraničního obchodu, která na základě smlouvy o
zastoupení bude tyto aktivity vykonávat. K uzavření této smlouvy není nutné žádné jiné schválení, za předpokladu, že
jsou splněny ze strany maďarského partnera podmínky vládního nařízení 112/1990 (23.10.1990). Další podmínkou je
registrace zahraničně-obchodní činnosti maďarského partnera u MNB - Maďarské národní banky.

• Přímé zastoupení, tj. zřízení informační a servisní kanceláře – Rejstříkový soud HU (Cégbíróság).

Při registraci uvedených forem podnikatelského subjektu je požadována povinná spoluúčast právníka. Obvyklou formou
obchodního zastoupení je s.r.o. Předepsaná minimální hodnota základního jmění nového s.r.o. v tomto případě je 3 mil.
HUF. Dříve to bylo 500 tis. HUF, kterou nyní musí do 15.3.2016 navýšit do výše 3 mil. HUF v případě již fungujícího s.r.o. V
případě uzavřené a.s. je základní kapitál 5 mil. HUF a v případě veřejné a.s. (tj. je zalistovaná na burze) 20 mil. HUF. Toto
upravuje nový Občanský zákoník z roku 2013. Dne 1. 3. 2016 došlo k modifikaci zákona, dle které s.r.o., jejíž základní
kapitál nedosahuje hodnoty 3 mil. HUF, dostane odklad 1 rok, tj. navýšení musí být do 15. 3. 2017. V tom případě, že s.r.o.,
jehož základní kapitál dosáhl 3 mil. HUF, ale jeho stanovy nejsou v souladu se stanovami v novém Občanském zákoníku,
musí s.r.o. své stanovy změnit do 15. 3. 2016.

Rozšířenou formou podnikání jsou v Maďarsku i komanditní společnosti. Zahraniční firmy zde s oblibou zřizují i svoje
filiálky nebo zastoupení (zákaz obchodní činnosti) za účelem marketingu, propagace a přípravy svých investic do
maďarské ekonomiky.

V současnosti v HU převládá forma přímého obchodního zastoupení českých firem, která umožňuje provádět
obchodování.
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Kontaktní instituce k založení podnikatelského subjektu jsou:

• NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Tax and Financial Audit Office) (DIČ)
• KSH (Központi Statisztikai Hivatal/ Central Statistical Office (statistické číslo)
• Társadalombiztosítási Igazgatóság/Social Security Directorate (reg. číslo)
• Cégbíróság/Court of Registration (IČO)
• Banka, poskytující služby pro podnikatele (bankovní účet)
• Komora (obchodní a průmyslová, agrárně hospodářská) (reg.číslo)

Úřady:

• Központi Statisztikai Hivatal (Ústřední statistický úřad) – www.ksh.hu
• Budapest és Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság (Ředitelství sociálního pojištění pro Budapešť a župu

Pest) – www.oep.hu
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - Dél-Budapesti Igazgatóság(Daňový a finanční úřad - ředitelství pro jižní

Budapest) – www.nav.gov.hu
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - Pest Megyei Igazgatóság(Daňový a finanční úřad - ředitelství pro župu Pest) –

www.nav.gov.hu
• Budapesti Cégbíróság (Rejstříkový soud pro Budapešť) – www.cegbirosag.com
• Pest Megyei Cégbíróság (Rejstříkový soud pro župu Pest) – www.cegbirosag.com

Tyto instituce mají své zastoupení kromě Budapešti i ve všech župách.

Náklady na založení organizace a podnikatelského subjektu jsou různé s přihlédnutím např. k výši poplatku za právníka,
počtu zaregistrovaných činností atd. (založení s.r.o. cca 300 000 HUF tj. cca 1000 EUR).

Lhůta vyřizování nutná pro zahájení činnosti nové organizace je v průměru 3 až 4 týdny (doba od data zahájení
spolupráce s právníkem k datu, kdy se od firemního soudu (Cégbíróság) získá potvrzení o podání žádosti o registraci).
Získáním tohoto potvrzení se stává nová organizace plnohodnotným právním subjektem. Vlastní výpis z obchodního
rejstříku se získá za dobu jednoho i více měsíců. (Uvedené časové údaje jsou typické pro Budapešť, kde jsou stále problémy
s přetížeností firemního soudu. Situace mimo hlavní město je příznivější).

Průměrné ceny pronájmů kanceláří v Budapešti za rok 2016 se pohybovaly okolo 12-15 EUR/ m²/měsíc + DPH plus
provozní náklady.

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

Cílená propagace je rovněž na maďarském trhu nevyhnutelná. V oblasti celoplošných televizních a rozhlasových reklam
jsou zastoupeny hlavně nadnárodní společnosti, které vedou tvrdý a nákladný boj o zákazníka. Typické je to zejména v
případě spotřebního zboží, kde je situace obdobná jako v ČR (reklamy na prací prášky, hygienické potřeby, jogurty,
krmiva pro kočky a psy, atd.).
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Mezi největší firmy zabývající se průzkumem trhu v Maďarsku patří např. Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és
Véleménykutató Zrt. a GFK Hungária Kft.

Kromě deníků s celostátní působností se výrobci z ČR vyplatí soustředit se také na inzerci v odborných periodikách a
současně na inzerci ve vysílání regionálních rozhlasových a TV stanic. Z výstav vystupuje do popředí význam účasti na
specializovaných výstavách se speciálním odborným zaměřením. Základní význam má příprava reklamních materiálů a
prospektů v maďarštině zejména u spotřebního zboží.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu na rok 2017 - aktualizace ke květnu 2017
Nejvýznamnější veletrhy jsou převážně soustředěny v Budapešti. Vedle toho existují i některé další veletrhy v dalších
městech, spíše regionální povahy. V Budapešti jsou hlavními veletržími firmami HUNGEXPO a SYMA, v Debrecíně na
východě Maďarska firma V Trade. Akce se průběžně doplňují, proto je třeba vždy si najít nejaktuálnější stav webových
stránek.

Seznam hlavních veletržních firem a jimi organizovaných veletrhů a výstav:
HUNGEXPO Zrt. (největší veletržní společnost)
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
Pošt. adresa: 1441 Budapest, Pf. 44
Telefon: +36-1/2636000
Fax: +36-1/2636098
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu
Web: http://www.hungexpo.hu/
Zástupcem HUNGEXPO v ČR je: www.expocs.cz

Výstavní program na ploše HUNGEXPO 2017 – akce Hungexpo:
• 25. - 28. 1. – AGROMASHEXPO - AGRÁRGÉPSHOW, mezinárodní výstava zemědělství a zemědělských strojů,
www.agromashexpo.hu
• 9. - 12. 2. – FEHOVA, mezinárodní výstava zbraní, rybaření a myslivectví, www.fehova.hu
• 23. - 26. 2. – BUDAPEST BOAT SHOW, mezinárodní výstava lodí, www.boatshow.hu
• 2. - 5. 3. - UTAZÁS, mezinárodní výstava cestovního ruchu, http://utazas.hungexpo.hu/
• 3. - 5. 3. - BRINGAEXPO, výstava cyklistiky,http://bringaexpo.hungexpo.hu/
• 5. 4. - 9. 4. - CONSTRUMA, mezinárodní odborná výstava stavebního průmyslu a technického zařízení,
www.construma.hu
• 9. – 12. 5. - IPAR NAPJAI, Dny průmyslu, MACH- TECH, www.iparnapjai.hu
• 12. – 14. 5. - BALATONFÜRED BOAT SHOW, http://boatshow.hu/hu/balatonfured
• 18. - 20. 10. - AUTOMOTIVE HUNGARY, mezinárodní odborná výstava dodavatelů automobilového průmyslu,
www.automotivexpo.hu

V-Trade Exhibitions Ltd. (V-Trade Kiállítások Kft.)
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(město Debrecín, východní Maďarsko)
Email: vtrade@vtrade.hu
Web: www.vtrade.hu

Hlavní veletrh V-Trade v roce 2017:
• 17.8.-20.8. - XXIV. FARMER-EXPO – mezinárodní odborná výstava zemědělství a potravin, http://www.farmerexpo.hu/

Některé agrární výstavy v roce 2017:
• 4. – 6. .5. - Hód-Mezőgazda Kiállítás, Výstava hospodáře z Hódmezővásárhely, http://www.allattenyesztesinapok.hu/hu
• 11. - 13. 8. - Szentlőrinci Gazdanapok, Dny hospodářů v Szenlőrinc, http://bmvk-gazdanapok.eu/
• 1. - 3. 9. - Kaposvári Állattenyésztési Napok, Dny chovatelství hospodářských zvířat v Kaposvár,
http://wp.kaposvarinapok.hu/

Mimo výše uvedené veletrhy se v Maďarsku koná řada dalších regionálních a lokálních výstav zaměřených např. na oblast
turistiky, zemědělství atd. Je třeba vždy kontrolovat webové stránky, protože k dispozici bývají většinou údaje jen na
aktuální půlrok.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Velvyslanectví ČR nejsou v Maďarsku známy případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým
subjektům. Stav ochrany duševního vlastnictví odpovídá úrovni v EU a našem středoevropském regionu.

V Maďarsku vstoupila dnem 29. září 2002 v platnost Smlouva o ochraně autorských práv vytvořená a podepsaná v Ženevě
v prosinci 1996 WIPO (World Intellectual Property Organization), v Maďarsku ohlášená zákonem XLIX. z roku 2004.

Podle předpisů EU funguje od května 2004 při regionálním velitelství Celní a finanční správy pro střední Maďarsko
Oddělení pro ochranu práv duševního vlastnictví, který má také oprávnění zavést řízení v případě zjištění porušení práv na
ochrannou značku.

V září 2013 vláda přijala tzv.“Národní strategii HU“, která se orientuje na ochranu duševního vlastnictví. Existuje Národní
úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) (stránky mají i anglickou, německou a francouzskou verzi).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejnými zakázkami se zabývá Úřad pro veřejné zakázky. Webové stránky jsou i v anglické a německé verzi.
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Veřejné zakázky v Maďarsku upravuje Zákon o veřejných zakázkách č. CVIII z r. 2011. Aktuální verze je na stránkách:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100108.TV .

Plné znění textu vypisované zakázky se vyhlašuje v on-line věstníku Közbeszerzési Értesítő (Zpravodaj veřejných zakázek).

Znění vypisované zakázky (v maďarštině) může OEÚ ZÚ Budapešť zaslat zájemci na požádání. Veřejné zakázky bývají
vypisovány v maďarštině. V češtině jsou zakázky na úrovni EU k dispozici na internetových stránkách (ve velmi zkrácené
verzi).

Účast zahraničních účastníků je ztěžována např. velmi krátkými termíny pro povinné zakoupení dokumentace,
nepoužíváním mezinárodních IBAN kódů pro převody plateb a kvůli problematické komunikaci s maďarskými firmami,
která se může uskutečnit ve většině případů pouze v maďarštině.

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

Maďarská strana má při uzavírání obchodních dohod snahu prosadit do dohody zásadu řešení případných sporů u
maďarského soudu. Při přetíženosti zdejšího soudnictví a určité nejednotnosti výkladů některých právních předpisů se
však doporučuje zakotvit do smlouvy zásadu řešení případného sporu v zahraničí, např. dle rakouských právních
norem v Rakousku.

Zákon, obdobně jako v dalších zemích EU umožňuje i použití instrumentu mimosoudního vyrovnání spotřebitelských
sporů. Základní podmínkou jeho použití je existence možnosti použití mimosoudního vyrovnání ve smlouvě mezi oběma
stranami.

Tématikou zřízení podniku, kanceláře v HU se zabývají např. následující právníci:

• Peterka & Partners Iroda (název právní kanceláře), (mluví česky, maďarsky, anglicky, německy a francouzsky)
• Balázs & Holló (název právní kanceláře), (mluví anglicky, německy, italsky, francouzsky, rusky)
• Právní kancelář je členem East Legal Team EEIG.
• Dobos J. László, Dr. (ruština, angličtina) - e-mail: dobos.laszlo@chello.hu
• Földes-Kővári-Zilai (název právní kanceláře), (mluví anglicky, německy, francouzsky a rusky) - e-mail:

ugyved@fkzlayers.hu
• Hajdú István, Dr. (mluví česky a anglicky) - e-mail: hajduihajdu@t-online.hu
• Pucsok Albert, Dr. (mluví anglicky a rusky) - e-mail: albert.pucsok@pui.hu
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• Szabó Károly Gergely, Dr. (mluví německy, anglicky, italsky a rusky) - e-mail: ksazbo@kszabo.hu
• Varga Bernadett, Dr. (mluví slovensky) - e-mail: bernadett@drvarga.eu
• Dr. Kertész Anikó (mluví anglicky a francouzsky) - e-mail: kertesz@kerteszaniko.hu
• Dr. Finta Gábor (mluví česky, slovensky a maďarsky) – e-mail: drfinta@drfinta.eu
• Dr. Illés Ádám, LL.M (mluví částečně česky, anglicky)

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

Místní zvyklosti:

Tisíciletá historie maďarského národa v soužití s ostatními národy Evropy určila jeho základní chování v mezilidské
komunikaci, a proto i obchodní jednání vychází u Maďarů z evropských norem chování. Samozřejmě jako každý národ, i
Maďaři mají svá specifika, která vycházejí z historických zkušeností národa.

Pro obchodní jednání Maďarů je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie a houževnatost. Pokud si
Maďar sedne k obchodnímu jednání, očekává, že s partnerem dosáhne dohody. Je ochoten dělat kompromisy, které má
ve variantách předem připravené. Pro styl jednání je u Maďara spíše charakteristická konformita a kolektivní spolupráce.

Maďaři jako jednací jazyk rádi preferují svoji mateřštinu. Jsou si vědomi důležitosti cizích jazyků, bohužel znalost cizích
jazyků je nižší, než je tomu běžné např. v západní Evropě (mohou se proto vyskytnout někdy jazykové problémy, proto je
třeba dopředu ověřit možnost komunikace v cizím jazyce). Z cizích jazyků je nejrozšířenější angličtina (především u
mladších generací) a někdy je možné využít i němčinu. Ruština se jako jednací jazyk téměř nevyskytuje.

Používání titulů v oslovování není v Maďarsku příliš rozšířené.

Dochvilnost pro Maďara při jednání bývá zpravidla samozřejmostí. Pokud by dané slovo z různých důvodů nemohlo být
dodrženo, Maďar raději podá informaci nebo vysvětlení, eventuálně včas vyvolá nové jednání. Má dobrou znalost trhu,
zná zpravidla své konkurenty, cenovou úroveň na trhu pro projednávané zboží, málokdy blufuje, raději logickými
argumenty podpoří, proč potřebuje právě takové podmínky pro obchod. Zpravidla má jasné představy do budoucna jak
vydobýt na trhu pro projednávané zboží odpovídající místo. Ovšem je na místě tyto představy brát s rezervou neboť
podmínky na trhu se neustále mění, partner může někdy záměrně nebo pouze z nedostatku informací přecenit své síly a
možnosti. Ve vytváření důvěry dominuje osobní kontakt. Doporučuje se na začátku často partnera navštěvovat a také ho
pozvat k sobě.

Maďaři se vyjadřují stručně a jasně, často argumentují. Nedělá jim potíže mluvit o nepříjemných věcech, naopak mají za
to, že to pomůže zredukovat problémy vznikající při pozdějším obchodování.
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Maďaři preferují v interpersonálních vztazích bližší kontakt. Odstup od partnera považují za projev pohrdání a nedůvěry.
Toto chování může zkomplikovat i nadějně vypadající obchodní kontakty.

Státní svátky v roce 2017:

• 1. 1. - Nový rok
• 15. 3. - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49
• 14. 4. – Velký pátek
• 16. a 17. 4. - Velikonoce
• 1. 5. - Svátek práce
• 5. 6. - Letnice
• 20. 8. - Den sv. Štěpána, zakladatele státu
• 23. 10. - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989
• 1. 11. - Všech svatých
• 24. 12. - Vánoce
• 25. 12. - 1. svátek vánoční
• 26. 12. - 2. svátek vánoční

Pokud den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej tak s víkendem
do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě.

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V rámci státní správy je využíván
zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace s úřady.

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

Občané České republiky mohou cestovat do Maďarska i na základě platného občanského průkazu.
Při cestách služebním vozem je doporučeno mít s sebou ověřenou plnou moc potvrzující, že řidič je oprávněn s tímto
vozem vycestovat do zahraničí.

Více informací viz rovněž internetové stránky Velvyslanectví ČR v Budapešti – v sekci Konzulární informace – „Rady pro
cestující do Maďarska“.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců

Vstupem ČR, SR a HU do EU si tyto státy vzájemně otevřely pracovní trh. Český občan, který chce pracovat v HU,
nepotřebuje k práci pracovní povolení (dle nařízení vlády HU č. 93 z dubna 2004). Po příjezdu do HU občan České
republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení 90 dnů. Po tomto
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termínu musí požádat o registraci (Regisztrációs Igazolás) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán
cizinecké policie – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu, viz www.bmbah.hu.

K žádosti občan ČR musí doložit následující:

• pas nebo občanský průkaz
• vyplnit formulář
• 1 fotografii
• kolek – 1.500 HUF
• formulář k ohlášení pobytu – k tomu doloží vlastnický list nebo smlouvu o nájmu nebo podnájmu s podpisem

vlastníka
• doklady potvrzující účel pobytu, co může být
• - u zaměstnance pracovní smlouva
• - u živnostníka – živnostenský list
• - u podnikatele – výpis z obchodního registru
• - u studentů – potvrzení o zápisu nebo přijetí k studiu
• - u rodinných příslušníků – matriční doklad
• - u důchodců – potvrzení o předisponování důchodu
• zdravotní pojištění

Platnost registrační karty není omezena. V kanceláři pro vydávání dokladů (Okmányiroda) dostane občan registrační
kartu s jeho adresou v Maďarsku (Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány). Registrace v hlavním městě pro občany
Evropského hospodářského prostoru se vyřizuje na adrese:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství
Budafoki út 60.
1117 Budapest XI.
tel.: 00 36 1/463 9133
fax: 463 9135

Na téže adrese funguje také Kancelář pro vydávání dokladů (Okmányiroda). Tyto kanceláře budou postupně fungovat i
vedle regionálních kanceláří, sídlo mají na radnicích (místní samosprávy).

Názvy, místní příslušnost a sídla samospráv jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu pro přistěhovalectví a státní
občanství (orgán cizinecké policie – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Na příslušném úřadě práce podle sídla firmy je třeba ještě vyplnit oznamovací formulář s údaji o maďarském
zaměstnavateli, zaměstnanci apod. a přiložit fotokopii osobního průkazu s úředním překladem do maďarštiny.
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Případné další praktické informace (v angličtině) lze získat na webových stránkách.

Při přijímání maďarského občana do zaměstnaneckého poměru v obchodním zastoupení zahraničního subjektu v HU platí
pro obchodní zastoupení stejné předpisy jako pro ryze maďarské zaměstnavatelské organizace. Povinností
zaměstnavatele, obdobně jako je tomu v ČR, je nahlásit přijetí nového zaměstnance na sociální a zdravotní pojišťovnu.

Vyslaný pracovník musí ještě před zahájením výkonu práce požádat o daňový identifikační znak (adóazonosító jel) na
místně příslušném daňovém úřadě (Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV). U tohoto úřadu je pak třeba pracovníka
zaregistrovat, pokud jeho předpokládaná délka vyslání přesáhne 183 dní. Více informací: http://www.nav.gov.hu/ nebo na
telefonním čísle: 06 40 42 42 42.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti (jejich překlad není nutný):

• formulář E 101, resp. E 102, E 106
• EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
• pracovní smlouva, z níž je zřejmé, že v Maďarsku dočasně pracuje na základě vyslání
• identifikační doklad

Povinnost archivace: V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen schraňovat dokumenty
související s placením příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce: Požadavky pracovního práva pro určení zástupce neexistují, způsob
zastupování je ponecháván na rozhodnutí zaměstnavatele, a pouze při neexistenci takového rozhodnutí stanoví zákon
předpoklad uznání zaměstnance za zástupce zaměstnavatele. Právnickou osobu může před daňovým úřadem zastupovat
osoba disponující zastupitelským právem podle příslušných pravidel, plnoletý zaměstnanec, který doloží oprávněnost
k zastupování, právní poradce, dále advokát, advokátní kancelář, právník evropského společenství, daňový odborník,
diplomovaný daňový odborník, daňový poradce, účetní jakož i zaměstnanec nebo člen hospodářské společnosti resp. jiné
organizace oprávněné poskytovat služby v oblasti účetnictví, účetní evidence nebo daňového poradenství.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností: Výše uvedené pravidlo se vztahuje také
na přebírání písemností.

Podrobnosti ohledně potřebných procedur na Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství jsou v angličtině na web.
stránkách.
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V současné době platí nový a upravený Zákoník práce - zákon č. I. z roku 2012, který nahradil zákon č. XXII. z roku 1992.
Podle vlády zákon vytváří v HU jeden z nejflexibilnějších pracovních trhů v EU. Nový zákon např. umožňuje jednodušší
propuštění zaměstnance, zvyšuje rozsah mimořádných pracovních hodin, které může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci,
upravuje zkušební dobu, ochrannou dobu před odchodem do důchodu apod. Přesné znění zákoníku práce (I. zákon
z roku 2012) je možno najít na internetu (je třeba rozkliknout „tartalomjegyzék“ a zde vybrat oblast, která nás zajímá –
bohužel pouze v maďarštině).

Některé předpisy, které se týkají maďarského pracovního práva (v angličtině).

Minimální mzda:

Pro rok 2016 platila hrubá minimální mzda ve výši 111 000 HUF (cca 358 EUR) pro nekvalifikované osoby a 129.000 HUF
(cca 416 EUR) pro pracovníky s ukončenou kvalifikací (maturita, výuční list, diplom). Pro rok 2017 je hrubá minimální mzda
stanovena ve výši 127 500 HUF (cca 411 EUR) a zaručená minimální mzda 161 000 HUF (cca 519 EUR).

Existuje zákon č. XCIII z roku 1996, který se zabývá vyhlášením Dohody o zabránění dvojího zdanění v oblasti příjmových a
majetkových daní mezi ČR a Maďarskou republikou ze 14. ledna 1993, v Praze.

Potřebné informace ohledně zaměstnávání cizinců v HU najdete na web. stránkách (bohužel jen v maďarštině).

Nejdůležitější informace:

• K vykonávání práce českým občanem v HU není třeba povolení, existuje pouze ohlašovací povinnost. Ohlášení je
povinen učinit zaměstnavatel a to v Pracovním centru (Munkaügyi Központ), který je kompetentní dle místa vykonání
práce. Obsah ohlášení: počet zaměstnaných, jejich věk, jejich školní vzdělání, státní příslušnost, číslo FEOR
pracovního okruhu, formu právního vztahu zaměstnání, v případě rodinného příslušníka označení jeho právního
postavení, informaci o tom, zda právní vztah zaměstnání vznikl či zanikl.

• Pracovní centrum potvrzuje ohlášení a oznámené údaje eviduje. Vynechání povinnosti nahlášení se postihuje
sankcemi.

• Od 1.7.2013 vstoupil v platnost nový Trestní zákoník (zákon č. C z roku 2012), neboť nařízení vlády z roku 1979 již
neodpovídalo společenským potřebám, ani normám EU.

• Nový Občanský zákoník - zákon č. V. z roku 2013 - platí od 15.3.2014.
• Je třeba vždy hledat nejaktuálnější verzi, neboť zákony se většinou průběžně modifikují.
• Všechny 3 nové zákony a případně další je možno objednat ve 3 světových jazycích např. u firmy Wolters Kluwer

Kft, e-mail: info@wolterskluwer.hu .

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Pro občany ze zemí EU je v Maďarsku platný jejich Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý průkaz), který je
vydáván pojištěncům v členských zemích Evropské unie jejich národní zdravotní pojišťovnou. Pro případ potřeby ošetření
v Maďarsku, je proto třeba tento průkaz mít na cestě s sebou. Na základě předložení tohoto průkazu má pojištěnec
jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok k poskytnutí nezbytné zdravotní péče s
přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.

Je nicméně nutno počítat i s tím, že za péči může připlácet a že může být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti.
Pacient se může setkat s platbou v hotovosti i u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního
pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se spoluúčast.

Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou péči se platí
podle druhu ošetření, za léky 0 % -100 % - podle konkrétního typu léku.

Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí plně uhradit.
Proto je s ohledem na takovéto případy vždy vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR dodatečné komerční cestovní
zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak na spoluúčast, tak na případný převoz
zpět do ČR. Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem
k tomu, že i plnění z připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na
území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění a zároveň si před
odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské dávky z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte
místního lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu
zdravotního pojištění, a to do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku
a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Pro dlouhodobé, např. pracovní pobyty v HU, se doporučuje zařídit si v Maďarsku přímo místní kartičku zdravotního
pojištění vydávanou na základě potvrzení vydaného příslušným českým úřadem.

Kontakt na maďarskou státní zdravotní pokladnu:

OEP - NEUF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály)
tel.: +361/3501618
fax: +361/3501638
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web: www.oep.hu

Viz rovněž stránky OEP – informace v angličtině „Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary“

Kontakt na české Centrum mezistátních úhrad (CMU), které poskytne další informace ohledně zdravotní péče
v zahraničí:

Centrum mezistátních úhrad (CMU)
Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59
tel: +420 236 033 411
fax: +420 222 734 951
IČ: 70938393
e-mail: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví:
ZÚ Budapešť
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5011
Fax: 00361 462 5039
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Velvyslanec – PhDr. Juraj Chmiel, CSc.

Obchodně ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ:
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5038
E-mail: commerce_budapest@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Randáček - vedoucí obchodně ekonomického úseku

Konzulární oddělení (KO) ZÚ:
Szegfű u. 4.
1063 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5014, 462 5025-7
Fax: 00361 462 5054
E-mail: consulate_budapest@mzv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milan Šimko – konzul, vedoucí konzulárního oddělení

Konzulární oddělení se spolu s velvyslanectvím nachází v jedné budově. Z letiště je možno se tam dopravit tzv. Airport
Minibusem, případně taxíkem či MHD. Taxíky nejsou v Budapešti drahé a cena za letištní minibus se pohybuje ve výši ceny
taxíku. A tak se v případě že jede více osob, vyplatí doprava taxíkem, protože cena u minibusu se účtuje na jednotlivce,
nikoli za trasu, jako je tomu v případě taxíků.
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Z centra je možné se na velvyslanectví dopravit metrem M1, které je označeno žlutou barvou. Jedná se o nejstarší trasu
metra, říká se jí také Földalatti. Je potřeba vystoupit na zastávce Vörösmarty utca (nesplést si s Vörösmarty tér), nebo na
Kodály körönd. V prvním případě se jde po směru metra na náměstí Mexikói tér, přičemž druhá ulice napravo od stanice
metra vede přímo k velvyslanectví. V případě, že se vystoupí na Kodály körönd, je potřeba se vydat proti směru příjezdu
metrem ke křižovatce Oktogon. Od stanice Kodály körönd je to také druhá ulice, ale vlevo. Vlajku České republiky je vidět
už z křižovatky.

Pro hledání lokalizace ZÚ či adres v Budapešti je možno využít na internetu Google Maps či maďarské plánovače trasy
(HSP, autem i pěšky): www.bkv.hu, www.utvonalterv.hu.

Pozn.: Při zadávání ulice v Budapešti do vyhledávače je třeba znát i příslušné číslo obvodu, neboť jména ulic se mohou
v Budapešti opakovat či ulice prochází více obvody. Velvyslanectví je např. v VI. obvodu - 1064 Budapešť.

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 ČR
Adresa: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
Odbor zahraničně ekonomických politik I.
Ředitel odboru: Mgr. Martin Pospíšil
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele: Ing. Jiří Dorňák
Referent: Tereza Valášková, PhD.

Tel.: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Adresa: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Ředitel OED: ing. Marek Svoboda – pověřený řízením
Referent:
Odbor států střední Evropy (OSE)
ředitel OSE: PhDr. Tomáš Kafka
Referent: Tomáš Seidl
Telefon: +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz

České Centrum Budapešť
Adresa: Szegfű utca 4., 1063 Budapest VI.
Ředitelka: Lucie Orbók
Tel.: +361/462 5065
Sekretariát tel./fax: +361/462 5066
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E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

Zahraniční kancelář CzechTrade v Budapešti
Adresa: Rózsa u. 61., 1064 Budapest
Ředitel: Ing.Tibor Bial
Tel.: +361/4625057
mobil: +3630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz (viz zahraniční kanceláře), http://www.czechtrade.org.hu

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

• Integrovaný záchranný systém 112
• Záchranka 104
• Nemocnice Kútvölgyi 00361 325 1100
• Policie 107
• Požárníci 105
• Magyar Turizmus Zrt. – turistické informace pro turisty 00361 438 8080
• Mezinárodní informace o telefonních číslech 00361 11824

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové zdroje:

• Velvyslanectví ČR v Budapešti - všeobecné konzulární a obchodní informace o HU www.mzv.cz/budapest
• agentura na podporu exportu CzechTrade - teritoriální informace o HU www.czechtrade.cz
• všeobecné informace o HU www.madarsko.cz
• průvodce speciálně zaměřený na Maďarsko (je i v češtině), velmi dobré informace a odkazy na další stránky
www.gotohungary.com
• oficiální stránka v angličtině, němčině i maďarštině, která je o Budapešti a přilehlém okolí (Dunajský ohyb). Nacházejí se
zde kvalitní a aktualizované informace, velká obrázková galerie www.budapestinfo.hu
• Balaton info www.balatoninfo.net
• oficiální stránky o Balatonu, s odkazy na všechna města a sídla, a následně na ubytovací kapacity v okolí tohoto jezera
www.balatoninfo.hu
• katalog maďarských hotelů www.travelport.hu
• informace o kultuře a kulturním životě HU www.kulturinfo.hu
• telefonní seznam www.telefonkonyv.hu
• telefonní a mobilní operátoři v HU www.telekom.hu, http://www.t-mobile.hu/, www.telenor.hu, www.vodafone.hu
• interaktivní jízdní řády maďarských železnic www.mav-start.hu
• stránka MHD Budapešť www.bkv.hu
• informační stránky meziměstské autobusové dopravy www.volan.hu
• plán trasy v HU (vozem, MHD i pěšky) www.utvonalterv.hu
• různé mapy HU www.terkepcentrum.hu
• vyhledávač kulturních programů, kin atd. www.port.hu
• informační stránky parlamentu www.mkogy.hu, www.parlament.hu
• ÁPV Rt. – Úřad národního majetku www.apvrt.hu
• Národní informačně-komunikační služba Zrt. www.nisz.hu
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• KOMPASS Hungary – vyhledávání firem www.kompass.hu
• KOMPAS ČR – vyhledávání firem www.kompass.cz
• Maďarská tisková agentura www.mti.hu
• Rada pro veřejné zakázky www.kozbeszerzes.hu
• veřejné zakázky www.opten.hu
• BME Budapešťská univerzita techniky a ekonomiky www.bme.hu
• Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále.

Adresy významných institucí:

Úřad prezidenta
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381
Web: www.keh.hu

Parlament
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: (+36-1)4414000
Web: www.parlament.hu, www.mkogy.hu

Úřad vlády
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381
Web: www.kormany.hu

Ministerstva:

Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium)
1051 Budapest, József Nándor tér 4.
tel.: (+36-1)7951400, fax: (+36-1)3182570
web: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
tel.: (+36-1)7951700, fax: (+36-1)7950697
web: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Ministerstvo rozvoje venkova HU (Földművelésügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel./fax: (+36-1)7952000, fax (+36-1)7950200
web: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

Ministerstvo spravedlnosti HU (Igazságügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
tel. (+36-1)7951000
fax: (+36-1)7950002
web: www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium
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Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu HU (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
tel. (+36-1)4581000, fax: (+36-1)2125918
web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
tel. (+36-1)2365111
web: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

Ministerstvo lidských zdrojů HU (Emberi Erőforrások Minisztérium)
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
tel. (+36-1)7951200
web: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszterium

Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium)
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
tel./fax: (+36-1) 4411000, fax (+36-1) 4411437
web: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Další významné instituce:

Centrální statistický úřad HU
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
tel.: (+36-1) 345 6000
fax: (+36-1) 345 6788
web: www.ksh.hu

Maďarská národní banka
od 1.10.2013 se zrušil Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF), jeho
úkoly převzala MNB
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
tel.: (+36-1) 428 2600
fax: (+36-1) 428 2500
web: www.mnb.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
tel.: (+36-1) 474 5100
fax: (+36-1) 474 5104
web: www.mkik.hu/en

Maďarská komora agrární, potravinářsko-hospodářská a rozvoje venkova
(Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara)
zkráceně Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
1119 Budapest, Fehérvári út 89 – 95.
tel.: ( +36-1) 802 6100
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fax: (+36-1) 802 0600
e-mail: info@agrarkamara.hu
web: www.nak.hu

Budapešťská burza cenných papírů(Budapesti Értéktőzsde)
Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.
tel.: (+36-1)429 6700, fax: (+36-1)429 6800
web: www.bse.hu

Hungarian Investment Promotion Agency – Národní investiční agentura
1055 Budapest, Honvéd u. 20.
tel.: (+36-1) 8726666
fax: (+36-1) 8726699
web: www.hipa.hu

Národní daňový a celní úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség - Správa cel a financí
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100, fax: (+36-1)4285509
web: www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár)
1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600, fax: (+36-1)266-3869
web: www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu
(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488, Fax: 36-1-488-9405, 36-1-488-9435
web: www.akk.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800, fax: (+36-1)4585814
web: www.mkeh.gov.hu

Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300, fax: (+36-1) 485 8320
web: www.hitelgarancia.hu

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
tel.: (+36-1)3124400
fax: (+36-1) 4745534
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web: www.sztnh.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC)
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
tel.: (+36-1)450 8800
web: www.amc.hu

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
1051 Budapest, Nádor u. 28.
tel.: (+36-1)354 4800
fax: (+36-1) 311 1216
web: www.birosag.hu
nebo
Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1) 354 3300, fax: (+36-1)312 1729
web: www.birosag.hu

Maďarský turizmus (Magyar Turizmus Rt.)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
tel.: (+36-1) 488 8700
fax: (+36-1) 488 8600
web: www.otthon.hu

Podnikatelské svazy:

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
tel: 36-1-474-5100
fax: 36-1-474-5105
web: www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je
Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1) 474 2041
fax: (+36-1) 474 2065
web: www.mgyosz.hu

z dalších představitelů jsou významnější:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333, tel./fax: (+361)201 3840
web: www.evosz.hu

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)
1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.
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tel.: (++361) 354 3140, fax: (+361)269 2957
web: www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2, fax: (+361)414 2180
web: www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
tel.: (+361) 322 0468, fax: (+361)322 5299
web: www.kisosz.hu

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)
1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143, fax: (+36-1) 452 8145
web: www.freightforwarders.hu
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