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

Česky: Maledivská republika

Anglicky: Republic of Maldives

Dvivéhí: Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa

Prezident: Abdulla Yameen Abdul Gayoom, zvolen 17.11.2013

Kabinetní ministři:

• Abdullah Jihad - viceprezident
• Azleen Ahmed – ministr vnitra
• Mohamed Asim – ministr zahraničí
• Ahmed Munawar – ministr financí
• Aishath Shiham – ministryně školství
• Irthisham Adam – ministr mládeže a tělovýchovy
• Abdula Nazim Ibrahim – ministr zdravotnictví
• Aminath Zenysha Shaheed Zaki – ministryně pro rodiny a genderové záležitosti
• Thoriq Ibrahim – ministr životního prostředí a energetiky
• Adam Shareef – ministr obrany a pro národní bezpečnost
• Mohamed Shainee – ministr rybolovu a zemědělství
• Moosa Zameer – ministr pro turistiku
• Mohammed Saeed – ministr pro ekonomický rozvoj
• Mohamed Muizzu – ministr infrastruktury a bydlení
• Ahmed Ziyad – ministr pro islámské záležitosti

Více informací o vládě MV: http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=16

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

Počet obyvatel: 392 960 (odhad červenec 2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: - 0.07 % (odhad červenec 2016)

Míra porodnosti: 16 porodů na 1000 obyvatel/rok (odhad 2016)

Úmrtnost: 3,9 úmrtí na 1000 obyvatel/rok (odhad 2016)

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Maledivy

2/29 http://www.businessinfo.cz/maledivy © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=16
http://www.businessinfo.cz/maledivy


0-14 42 513 40 824 21.21 %

15-24 48 319 25 360 21,29 %

25-54 107 152 80 031 47.63 %

55-64 10 749 10 799 5,48 %

Nad 65 8 012 9 201 4,38 %

(zdroj CIA World Factbook, odhad 2016)

Národnostní složení: Maledivci (Dhivehis) – 98 %, Sinhálci – 1 %, Arabové

Náboženské složení: Sunnitský islám – 99 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP (%) 2.5 4.7 6.5 1.9 3,9

HDP (mld EUR) 2.0 2.1 2.3 4,6 4,8

HDP na obyvatele
(EUR)

5 921 6 242 6 733 8 111 8 631

Míra inflace
(průměrně v%)

10.9 4 2.5 1.4 0,9

Míra
nezaměstnanosti
(%)

11,5 12 11,6 3,9 3,2

Maledivám se v průběhu posledních deseti let podařilo dosáhnout statutu středně příjmové země, jejíž ekonomika je
poháněná příjmy z turistického průmyslu. V roce 2015 se růst maledivského hospodářství silně zpomalil zejména kvůli
nízkému růstu v sektoru turismu, neboť došlo ke snížení přílivů turistů z Číny. V roce 2016 se však tento negativní trend
obrátil. Cílem Malediv je násobně zvýšit příliv turistů z celkového počtu 1,23 miliónů v roce 2015 až na 7,5 miliónů v
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nejbližších letech. Maledivy rovněž cílí na ztrojnásobení hotelové a rekreační kapacity ze stávajícího počtu 116 na více než
300 resortů.

Turismus, stavební průmysl, doprava a komunikační sektor tvořily v roce 2016 50 % výstupů maledivské ekonomiky.
Daňové příjmy v oblasti cestovního ruchu se zvýšily o 13 %. Prohlubující se fiskální schodek zůstává přetrvávajícím
problémem.

V roce 2016 by měla celková výše dluhu MV dosáhnout 36,3 mld. MVR (2,4 mld. USD), což představuje více než 75 %
HDP. Tento údaj zahrnuje 23 mld. MVR (1,5 mld. USD) domácího dluhu a 13,1 mld. MVR (845 mil. USD) zahraničního
dluhu. Před tímto trendem varují jak Světová banka, tak ADB s tím, že hlavní příčinu definují v rapidně narůstajících
výdajích na veřejné infrastrukturní projekty v posledních 3 letech, které jsou z více než 30 % financovány formou půjček.
80 % grantů, půjček a rozvojové pomoci pochází z Číny a Saúdské Arábie. Fiskální deficit představuje 14 % HDP.

Schválený rozpočet na rok 2017 indikuje snižující se ekonomiku, vláda není schopna najít finance na nové rozvojové
projekty.

Maledivy momentálně potřebují minimálně 1,2 mld. USD zahraničních investic do různých odvětví. Vláda usiluje o
přilákání většího množství zahraničních investic především do infrastruktury, energetiky hotelnictví, dopravy,
telekomunikačních služeb, produkce a distribuce vody a finančního sektoru.

Současné maledivské významné investiční projekty se soustřeďují především v oblasti infrastruktury, přičemž je zřejmá
dominance a orientace na Čínu. V posledním období se zvyšuje rozvojová asistence ze strany Saúdské Arábie.

V krátkodobém horizontu jsou hlavními ekonomickými výzvami pro maledivskou vládu diverzifikace hospodářství mimo
cestovní ruch a rybolov, reforma veřejných financí, navýšení počtu pracovních příležitostí a boj proti korupci, klientelismu
a rostoucímu užívání drog. V dlouhodobějším horizontu jsou hrozbou pro Maledivy maledivské environmentální dopady
jako vliv eroze půdy, globálního oteplování a zvyšování hladiny oceánu. 80 % plochy souše Malediv je 1 metr nebo méně
nad hladinou moře. Maledivy se začaly soustřeďovat na zřízení nových ekonomických zón, jejichž cílem by měla být
diverzifikace ekonomiky a snížení závislosti Malediv na cestovním ruchu.

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

2012 2013 2014 2015 2016(mld. USD)

Příjmy (v % z
HDP, vyjma
dotací)

36.2 % 28.1 % 31.7% 35% 1,16

Výdaje (celkové v
mld. MVR)

14,6 12,2 - 15.8 1,44

Deficit v % HDP 13,5 % 7.8 % 12.5% 8.4 -0,28

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Maledivy

4/29 http://www.businessinfo.cz/maledivy © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/maledivy


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

V mil. USD

2012 2013 2014 2015 2016 (mil. USD)

Bilance běžného
účtu (% HDP)

-7.4 -4.3 -4.1 -8.8 -389

Bilance
kapitálového účtu

9,1 - - - 9,5

Bilance finančního
účtu (USD)

17 390 259 9 755 542 - - -

Schodek účtu v %
HDP

-7.4 -4.3 -4.1 -8.0 -10,3

Devizové rezervy 297,5 368 605.0 564.1 516,8

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

V mil. USD

2012 2013 2014 2015 2016

844,78 821,06 1 025 1 492 2 363

Zahraniční zadluženost se v posledních dvou letech dramaticky zvýšila, především díky excesivním půjčkám od Číny a
Saúdské Arábie zaměřených do velkých infrastrukturních pojektů.

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní i nebankovní instituce operují pod dohledem Národní banky Malediv (MMA, http://www.mma.gov.mv/).
Bankovní systém Malediv se skládá z jedné místní komerční banky The Bank of Maldives a z 5 poboček komerčních bank
se zahraničními majiteli.
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Nebankovní finanční instituce v zemi jsou zastoupeny především pojišťovnami, společnostmi poskytujícími úvěry,
stavebními spořitelnami, finančními poradci a zprostředkovateli obchodu s cennými papíry. The Bank of Maldives, jež byla
založena roku 1982 a je částečně vlastněna státem.

Ostatní banky v zemi jsou pobočkami zahraničních bankovních institutů. Jedná se o:

• State Bank of India (1974)
• Habib Bank Limited (1976)
• Bank of Ceylon (1981)
• Hong Kong Shanghai Corporation (HSBC 2002)
• Mauritius Commercial Bank Ltd (2008)

Jedinou místní pojišťovnou v zemi, rovněž s podílem státu, je The Allied Insurance Company of Maldives, jež byla
založena roku 1984. Tato společnost je rovněž jedinou kompozitní pojišťovnou v zemi. Ostatní subjekty na pojišťovacím
trhu jsou zejména ze Srí Lanky The Sri Lanka Insurance Corporation Ltd. (1976), Ceylinco Insurance Company Ltd., HMS
Private Ltd. ETA.

1.7. Daňový systém

Daňový systém Malediv je velmi jednoduchý a přehledný. Země nemá daň z příjmu soukromých ani právnických osob,
žádnou daň z obratu, z přidané hodnoty ani z nemovitostí. Hlavními příjmy státu jsou tak nepřímé daně.

V r. 2011 bylo zavedeno několik nových daní, které mají zvýšit příjmy z daní do státního rozpočtu. Daň ze zboží a služeb
(GST) je aplikována ve výši 6 %, do které byla zahrnuta i do té doby samostatná turistická daň ze zboží a služeb (T-GST),
která má výši 8 %. Registrace daňového poplatníka je povinná u všech dovozců zboží a poskytovatelů zboží a služeb pro
cestovní ruch, u ostatních dodavatelů pouze pokud hodnota zdaňované dodávky přesáhne1 mil. MVR/rok.

Další novou daní je daň z podnikatelského zisku (BPT), která zdaňuje firmy a fyzické osoby ve výši 15 % a zisk ze zdrojů
mimo Maledivy ve výši 5 %, platí se dvakrát ročně.

Nepřímé daně se podílejí 70 % na celkových příjmech země. Peníze do státní pokladny plynou zejména z cestovního
ruchu a z dovozu zboží, turismus se podílí téměř 75 % na příjmech země.

Druhým největším přispěvatelem do státního rozpočtu je dovoz zboží, který činí čtvrtinu celkových příjmů Malediv. Výše
daní z dovozu se odvíjí od druhu dováženého zboží, jejich pojištění ceny dopravy atd. V poslední době vláda diskutuje o
možnosti zavedení daně z příjmu, což je hlavně důsledek relativně rostoucí životní úrovně obyvatel Malediv a nárůstu
HDP. Daňový systém Malediv je přívětivý pro zahraniční investory, viz kapitola 9.1.

V únoru 2017 přijal parlament dodatek k zákonu o exportu a importu, který zvyšuje dovozní clo na cigarety a energetické
nápoje. Zvýšení je vyšší, než se počítalo ve státním rozpočtu. Schválená sazba je 4,60 MVR z nealkoholických a
energetických nápojů a 1,25 až 2 MVR na cigarety.

Více informací lze nalézt na https://www.mira.gov.mv.

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

náboženských skupin)
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1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Maledivská republika

Anglicky: Republic of Maldives

Dvivéhí: Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa

President: Abdulla Yameen Abdul Gayoom, zvolen 17.11.2013

Kabinetní ministři:
• Umar Naseer – ministr vnitra
• Dunya Maumoon – ministryně zahraničí
• Abdulla Jihad – ministr financí
• Aishath Shiham – ministr školství
• Irthisham Adam – ministr zdravotnictví
• Thoriq Ibrahim – ministr životního prostředí a energetiky
• Adam Shareef – ministr obrany a pro národní bezpečnost
• Mohamed Shainee – ministr rybolovu a zemědělství
• Moosa Zameer – ministr pro turistiku
• Mohammed Saeed – ministr pro ekonomický rozvoj
• Mohamed Muizzu – ministr infrastruktury a bydlení
• Ahmed Zuhoor – ministr mládeže a tělovýchovy
• Ahmed Ziyad – ministr pro islámské záležitosti
• Uz Mohammed Anil – nejvyšší státní zástupce

Více informací o vládě MV: http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=4.

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

Počet obyvatel: 393,253 (odhad červenec 2015)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: - 0.08 % (odhad červenec 2015)

Míra porodnosti: 15,75 porodů na 1000 obyvatel/rok (odhad 2015)
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Úmrtnost: 3,89 úmrtí na 1000 obyvatel/rok (odhad 2015)

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

0-14 42 230 40 555 21.05 %

15-24 51 141 36 970 22.41 %

25-54 107 436 77 713 47.08 %

(zdroj CIA World Factbook, odhad 2015)

Národnostní složení: Maledivci (Dhivehis) – 98 %, Sinhálci – 1 %, Arabové

Náboženské složení: Sunitský islám – 99 %

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.

2011 2012 2013 2014 2015

Růst HDP (%) 8.7 2.5 4.7 6.5 1.9

HDP (mld EUR) 1.7 2.0 2.1 2.3 2.8

HDP na obyvatele
(EUR)

5,124.0 5,921.7 6,242.0 6,733.0 8,111.7

Míra inflace
(průměrně v%)

12.8 10.9 4 2.5 1.4

Míra
nezaměstnanosti
(%)

14.5 11,5 12 11,6 -

Zdroj: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5476.htm, CIA World Factbook,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_115814.pdf

Maledivám se v průběhu posledních deseti let podařilo dosáhnout statutu středně příjmové země, jejíž ekonomika je
poháněná příjmy z turistického průmyslu. V roce 2015 se růst maledivského hospodářství silně zpomalil zejména kvůli
nízkému růstu v sektoru turismu, neboť došlo ke snížení přílivů turistů z Číny. Maledivské hospodářství naopak v roce
2015 zaznamenalo nárůst investic do veřejného sektoru, které poháněly dvojnásobný růst stavebního sektoru o více než
40%.
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Růst příjezdů turistů snížil na 2,5 % z 7% v roce 2014 i přes jinak pozitivní nárůst cestovního ruchu v celosvětovém měřítku
a rovněž v Asii. Příjezdy z Číny, které představují 29,1 % z celkového objemu, klesly po 6 letech rychlého růstu o celé 1%.
Příjezdy z Evropy, které tvoří 44%, se zvedly jen mírně. Celková obsazenost klesla o 4.3% zejména díky zkracování doby
pobytu na ostrovech. Předpověď Asijské rozvojové banky (ADB) však počítá s obratem tohoto negativního trendu během
roku 2016.

Turismus, stavební průmysl, doprava a komunikační sektor v uplynulém roce tvořili 50 % výstupů maledivské ekonomiky.
Daňové příjmy v oblasti cestovního ruchu se v roce 2015 zvýšily o 13% v důsledku vyšších daňových sazeb. Toto zvýšení
daňových příjmů v dolarech přímo vedlo k vyšším využitelným zásobám zahraniční měny v roce 2015. Prohlubující se
fiskální schodek zůstává přetrvávajícím problémem.

V roce 2016 by měla celková výše dluhu MV dosáhnout 36.3 mld MVR (2.4 mld USD), což představuje více než 75 % HDP.
Tento údaj zahrnuje 23.1 mld MVR (1.5 mld USD) domácího dluhu a 13.1 mld MVR (845 mil USD) zahraničního dluhu.
Před tímto trendem varují jak Světová banka, tak ADB s tím, že hlavní příčinu definují v rapidně narůstajících výdajích na
veřejné infrastrukturní projekty v posledních 3 letech, které jsou z více než 30 % financovány formou půjček.

Nový dodatek k ústavě zavádí možnost vlastnění půdy pro zahraniční subjekty. Zatímco dříve bylo možné půdu na MV
pouze pronajmout na maximálně 99 let, nyní je při investici přesahující 1 mld. USD možnost, aby cizí subjekt půdu od
státu odkoupil s tím, že se musí jednat o pozemky, které jsou z minimálně 70% tzv. rekultivovaná, nově získaná půda
(nové pozemky získané po např. odvodnění atd.).

V krátkodobém horizontu jsou hlavními ekonomickými výzvami pro maledivskou vládu diverzifikace hospodářství mimo
cestovní ruch a rybolov, reforma veřejných financí, navýšení počtu pracovních příležitostí a boj proti korupci, klientelismu
a rostoucímu užívání drog. V dlouhodobějším horizontu jsou hrozbou pro Maledivy maledivské environmentální dopady
jako vliv eroze půdy, globálního oteplování a zvyšování hladiny oceánu; 80% plochy souše Malediv je 1 metr nebo méně
nad hladinou moře. Před Maledivami stojí zásadní výzvy související s uplatňováním demokracie, řádnou správou,
respektováním práv, nezávislostí soudního systému a nebezpečím radikalismu a terorismu.

Maledivský parlament projednává zákon o zřízení nových ekonomických zón, jejichž cílem by měla být diverzifikace
ekonomiky a snížení závislosti Malediv na cestovním ruchu. Pro investory jsou momentálně otevřené investiční příležitosti
např. vybudování ekonomické zóny v Ihavandhippolhu, mezinárodního letiště, transferové zóny v obchodního přístavu
Thilafushi nebo průzkum nalezišť ropy a zemního plynu na Maledivách.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Příjmy (v % z
HDP, vyjma
dotací)

30.4 % 36.2 % 28.1 % 31.7% 35%

Výdaje (celkové
v mld. MVR)

12,2 14,6 12,2 - 15.8

Deficit v % HDP 11.3 % 13,5 % 7.8 % 12.5% 8.4
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Zdroj: http://knoema.com/atlas/Maldives/GDP-growth; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5476.htm, CIA World Factbook

MV vláda schválila 12.11.2015 rozpočet pro rok 2016 ve výši 27.5 mld MVR (1.7 mld USD), který obsahuje rekordní
rozpočtový schodek 3.4 mld MVR (220 mil USD), ve srovnání s rokem 2015, kdy byla celková výše rozpočtu 24.3 mld MVR
(1.6 mld USD).

Podle údajů ADB dosaženo pouze 1.5% růstu HDP a předpoklad ADB pro rok 2016 je růst 3.5% (tyto odhady se shodují
s predikcí IMF). Inflace se v roce 2015 držela kolem 1%, pro rok 2016 ADB predikuje nárůst až na 1.2%

Jednou z příčin je minimální nárůst v sektoru turismu, který v roce 2015 zaznamenal růst o 2,5 % ve srovnání s 7% v roce
2014. Pro zemi, kde příjmy z turismu tvoří 30% HDP a 60% příjmů zahraniční měny, jakýkoliv výpadek tohoto sektoru
znamená zásadní ekonomické ohrožení, což se projevilo v listopadu 2015 při nečekaném vyhlášení výjimečného stavu,
kdy byly masově rušeny zájezdy na MV.

Návrh rozpočtu kritizovala opoziční MDP především kvůli nerealistickému očekávání vlády získat až 21.5 mld MVR (1.4
mld USD) na daních a naopak předpovídá konečnou výši schodku až 7 mld MVR (454 mil USD). Vláda plánuje v roce 2016
získat dalších 4 mld MVR na nově zavedených daních a poplatcích, které se budou týkat především Speciálních
ekonomických zón, pronájmu dalších 10 ostrovů pro stavbu turistických resortů nebo zvýšení daní z pronájmu
nemovitostí aj. Kritizováno bylo zejména nové zavedení 3% daně z remitencí pro zahraniční pracovníky.

Při sestavování státního rozpočtu na rok 2016 počítala MV vláda s jednou třetinou výdajů (9 mld MVR) na infrastrukturní
projekty, z čehož by 1 mld MVR měla být rezervována na přestavbu maledivských letišť v Malé a Hulhmalé. Značný výdaj
70.5 mil MVR (4.6 mil USD) je rezervován na rekonstrukci věznic a stavbu nových detenčních zařízení.

Vláda naopak počítá se zmražením platů ve veřejném sektoru, nezvyšováním počtů státních zaměstnanců a zbylé zhruba
dvě třetiny státního rozpočtu by měly jít na opakující se mandatorní výdaje.

Výhled ekonomického růstu Malediv spočívá do značné míry na vývoji situace v turistickém průmyslu a na objemu
investic do veřejného sektoru. V roce 2016 lze podle ADB očekávat mírný nárůst přijíždějících turistů na Maledivy až na
5%, což koresponduje s celkovým výhledem vývoje turistického ruchu v Asii. Ve složení turistů budou i nadále převládat
přijíždějící z Číny, není však pravděpodobné, že by se v dohledné době podařilo zvrátit trend zkracování pobytu.
V případě turistů přijíždějících z Evropy lze s oživením evropských ekonomik předpokládat i jejich obnovený zájem o
exotické dovolené na Maledivách. Maledivy se také snaží oživit turistický průmysl otevřením 10 nových resortů během
roku 2016, podporou přímých letů a zesíleným marketingem. Otevření sítě hotelů, které by odpovídaly středně příjmové
klientele je nicméně plánováno až na rok 2017.

V průběhu roku 2016 lze očekávat další růst v oblasti veřejných investic, zejména ve stavebním sektoru a developerském
průmyslu. Vládní plány pro investice do veřejného sektoru k růstu počítají až se zvýšením až na 140% (9,1 mld MVR) v
roce 2016. Většina investic má být financován prostřednictvím externích půjček.

Růst průmyslového sektoru tažený stavebním průmyslem by měl podle projekcí v roce 2016 dosáhnout alespoň 20%,
s obdobným vývojem se počítá i pro rok 2017. Za této situace a s očekávaným postupným oživením v oblasti cestovního
ruchu, by HDP mělo růst na 3,5% v roce 2016 a dále na 3,9% v roce 2017. Růst by mohl být výraznější, pokud cestovní
ruch nebo zahraniční investice porostou rychleji, než se očekávalo, nebo pokud ceny ropy a tedy i dotací na pohonné
hmoty a elektřinu poklesnou více, než se předpokládalo.

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

V mil. USD

2011 2012 2013 2014 2015

Bilance běžného
účtu (% HDP)

-16.9 -7.4 -4.3 -4.1 -8.8

Bilance
kapitálového
účtu

0,2 9,1 - - -

Bilance
finančního účtu
(USD)

28 457 782 17 390 259 9 755 542 - -

Shodek účtu v %
HDP

-16.9 -7.4 -4.3 -4.1 -8.0

Devizové
rezervy

334,9 297,5 368 605.0 564.1

Zdroj: CIA World Factbook, http://www.tradingeconomics.com/maldives/indicators,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_115814.pdf

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

V mil. USD

2011 2012 2013 2014 2015

973.84 844.78 821.06 1. 025 mld -

Po dvou letech přechodného snížení zahraničního dluhu Malediv (2012 a 2013) se v roce 2014 dluh opět dramaticky zvýšil
na více než 1 mld USD a to zejména díky excesívním zahraničním půjčkám od Číny, Saúdské Arábie a dalších partnerů.

Vývoj dluhové služby v letech 2011 – 2015 (v % z HDP)

2011 2012 2013 2014 2015

-56,84 -58,9 -66,7 -72.8 -
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní i nebankovní instituce operují pod dohledem Národní banky Malediv (MMA, http://www.mma.gov.mv/).
Bankovní systém Malediv se skládá z jedné místní komerční banky The Bank of Maldives a z 5 poboček komerčních bank
se zahraničními majiteli.

Nebankovní finanční instituce v zemi jsou zastoupeny především pojišťovnami, společnostmi poskytujícími úvěry,
stavebními spořitelnami, finančními poradci a zprostředkovateli obchodu s cennými papíry. The Bank of Maldives, jež byla
založena roku 1982 a je částečně vlastněna státem.

Ostatní banky v zemi jsou pobočkami zahraničních bankovních institutů. Jedná se o:

• State Bank of India (1974)
• Habib Bank Limited (1976)
• Bank of Ceylon (1981)
• Hong Kong Shanghai Corporation (HSBC 2002)
• Mauritius Commercial Bank Ltd (2008)

Jedinou místní pojišťovnou v zemi, rovněž s podílem státu, je The Allied Insurance Company of Maldives, jež byla
založena roku 1984. Tato společnost je rovněž jedinou kompozitní pojišťovnou v zemi. Ostatní subjekty na pojišťovacím
trhu jsou zejména ze Srí Lanky The Sri Lanka Insurance Corporation Ltd. (1976), Ceylinco Insurance Company Ltd., HMS
Private Ltd. ETA.

1.7 Daňový systém

Daňový systém Malediv je velmi jednoduchý a přehledný. Země nemá daň z příjmu soukromých ani právnických osob,
žádnou daň z obratu, z přidané hodnoty ani z nemovitostí. Hlavními příjmy státu jsou tak nepřímé daně.

V r. 2011 bylo zavedeno několik nových daní, které mají zvýšit příjmy z daní do státního rozpočtu. Daň ze zboží a služeb
(GST) je aplikována ve výši 6 %, do které byla zahrnuta i do té doby samostatná turistická daň ze zboží a služeb (T-GST),
která má výši 8 %. Registrace daňového poplatníka je povinná u všech dovozců zboží a poskytovatelů zboží a služeb pro
cestovní ruch, u ostatních dodavatelů pouze pokud hodnota zdaňované dodávky přesáhne1 mil. MVR/rok. Daň T-GST
přinesla v r. 2012 ze všech daní nejvíce peněz do státního rozpočtu,

Další novou daní je daň z podnikatelského zisku (BPT), která zdaňuje firmy a fyzické osoby ve výši 15 % a zisk ze zdrojů
mimo Maledivy ve výši 5 %, platí se dvakrát ročně.

Nepřímé daně se podílejí 70 % na celkových příjmech země. Peníze do státní pokladny plynou zejména z cestovního
ruchu a z dovozu zboží, turismus se podílí téměř 75 % na příjmech země.

Druhým největším přispěvatelem do státního rozpočtu je dovoz zboží, který činí čtvrtinu celkových příjmů Malediv. Výše
daní z dovozu se odvíjí od druhu dováženého zboží, jejich pojištění ceny dopravy atd. V poslední době vláda diskutuje o
možnosti zavedení daně z příjmu, což je hlavně důsledek relativně rostoucí životní úrovně obyvatel Malediv a nárůstu
HDP. Daňový systém Malediv je přívětivý pro zahraniční investory, viz kapitola 9.1.

Více informací lze nalézt na https://www.mira.gov.mv.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

V mil USD

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 28.3 16.1 16.6 17.4 21.3

Dovoz 140.6 155.0 172.8 211 153

Obchodní
bilance

-112.3 -138.9 -156.2 -193.6 -127

Zdroj:http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/mdv/,http://www.tradingeconomics.com/maldives/imports

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

7 provincií a 1 municipalita: Dhekunu, Male (hlavní město, municipalita), Mathi Dhekunu, Mathi Uthuru, Medhu, Medhu
Dhekunu, Medhu Uthuru, Uthuru

Hlavní město: Malé

Další velká města: Kulhudhuffushi, Naifaru, Thinadhoo

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky Malediv jsou ryby a hotové výrobky z ryb. V malém měřítku pak oblečení, kosové ořechy a ručně
tkané rohože.

Hlavní dovozní položky jsou pak ropné produkty jako nafta, benzín či letecký benzín, dále pak lodě, potraviny zejména
rýže a ostatní nedostatkové produkty spotřebního průmyslu.
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Maledivy jako člen SAFTA se zavázaly splnit dohodu mezi těmito zeměmi týkající se zóny volného obchodu. Zavazují se
tak do roku 2018 ke snížení cel pro členské státy SAFTA na úroveň 0 – 5. Maledivy také pracují na vybudování tzv. Special
Economic Zones (SEZ) a industriálních zón. Pro více informací viz www.investmaldives.org.

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

(v mil. USD)

2011 2012 2013 2014 2015

256,5 284 360.8 425.4 -

Zdroj: www.knoema.com, http://www.theglobaleconomy.com/Maldives/Foreign_Direct_Investment/

Přímé zahraniční investice zaznamenaly první masivní nárůst na Maledivách v r. 2008, kdy se po prvních demokratických
volbách na Maledivách zdvihla důvěra investorů v tamní trh. V následujícím roce došlo k dočasnému oslabení FDI, od té
doby ale FDI na Maledivách narůstají a na konci r. 2013 se ustálily na 360 mil. US (13.34% HDP) a v roce 2014 došlo
k nárůstu na 425.4 mil USD.

Maledivy momentálně potřebují minimálně 1,2 mld. USD zahraničních investic do různých odvětví. Vláda usiluje o
přilákání většího množství zahraničních investic především do infrastruktury a energetiky.

Zahraniční investoři mohou žádat o realizaci projektu prostřednictvím Rady pro plánování či přímo přes Ministerstvo pro
ekonomický rozvoj, viz www.trade.gov.mv.

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

Investiční klima na Maledivách je jedno z nejpřístupnějších v Asii pro jednoduchý daňový systém a otevřenost země
zahraničním investicím, které se řídí zákonem č. 25/79 o zahraničních investicích. Hlavními obory vhodnými pro investice
jsou momentálně management a účetnictví, letecká doprava, správa letovisek a výrobního sektoru. Země láká investory
hlavně na následující výhody:

1. 0 % daň z příjmu fyzických i právnických osob,
2. právo na 100 % zahraniční vlastnictví,
3. právně zajištěné investiční jistoty,
4. rezervy pro mezinárodní arbitrážní spory,
5. dlouhodobé smluvní záruky a možnosti dlouhodobých pronájmů pozemků,
6. svoboda zaměstnávání zahraničního managementu, technických pracovníků i dělníků,
7. žádné restrikce týkající se zahraniční měny,
8. žádné restrikce v otázce repatriace zisků a výdělků

Pro kompletní přehledné informace o možnostech zahraničních investic v zemi slouží vládní web:
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http://www.investmaldives.com/home.htm/.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Vztahy EU-Maledivy byly navázány v roce 1983, velvyslanec EU v Kolombu je rovněž akreditován pro Maledivy. Vztahy
EU-MV zatím nebyly formalizovány v Dohodě o spolupráci, ani v jiném podobném dokumentu. Dvakrát ročně je
organizována mise velvyslanců EU rezidentních v Kolombu do Malé pod vedením vedoucího Delegace EU. V roce 2015
byl zahájen politický dialog mezi EU a Maledivami, jehož druhé pokračování se uskutečnilo 24. a 25. 5. 2016.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Objem obchodní výměny EU- Maledivy není vysoký, pohybuje se dlouhodobě kolem 0,2 miliard EUR s přibližně
vyrovnanou bilancí. Hlavními vývozními položkami byly zemědělské výrobky a strojní zařízení.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nástroje EU pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument, DCI) a v souladu s tzv.
Multi-Annual Indicative Programme pro období 2007-2013 EU poskytla 10.5 mil EUR prostřednictvím Fondu pro
klimatické změny jako podporu vládě Malediv na boj s klimatickými výkyvy a oteplováním moří. V současné době nejsou
Maledivy s ohledem na dosažení úrovně ekonomického rozvoje zařazeny do žádného klíčového programu rozvojové
pomoci. Ze stejného důvodu Maledivy nemají přístup k systému celních preferencí EU.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. CZK

2011 2012 2013 2014 2015

Dovoz 12 484 7215 5 055 7861 30 708

Vývoz 15 782 255 672 505 831 136 578 87 423

Bilance 3298 248 457 500 776 128 716 56 715

Bilanci zahraničního obchodu s Maledivami, který zůstává zanedbatelný, si udržuje ČR ve svůj prospěch. Historicky
nejúspěšnější pro ČR byl r. 2013, kdy došlo ke skokovému nárůstu především díky vývozu nábytku a svítidel.

Více informací: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Obrat vzájemného obchodu za období roku 2015 se pohyboval kolem 110 miliónů CZK, z čehož na český vývoz připadlo
kolem 81 miliónů Kč. Proti stejnému období roku 2014 poklesl vzájemný obchod o 21 %, a to zejména v důsledku snížení
českého vývozu v korunovém vyjádření o 37 %. Dovozní artikl je v prvé řadě tuňák, makrelovité ryby, rybí filé a ostatní rybí
maso, čerstvé nebo chlazené, ruční nářadí a toaletní papír apod., z ČR se naopak nejvíce vyvezly stroje na praní a žehlení
pro domácnosti a prádelny, různé výrobky z kovů a oceli (kohouty, ventily, trubky aj.), zařízení pro příjem hlasu dat a
zvuku, přísady do cementu, sklářský tmel a skleněná zrcadla atd.

Více informací: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna mezi oběma státy v oblasti služeb je až na turistický průmysl prakticky nulová. Potenciál leží především v oblasti
cestovního ruchu, budování infrastruktury, dodávce strojírenských výrobků, odběru ryb.
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Ostrovy díky zlepšující se infrastruktuře a i příznivému leteckému spojení (každodenní lety společnosti Emirates z Prahy
přes Dubaj) dávají dobrý základ pro pokračování růstu počtu turistů z ČR. Přímá letecká linka ČSA na Maledivy byla
zrušena v r. 2007.

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

ZÚ Dillí nemá informaci o založení joint-venture na Maledivách.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Maledivami zatím uzavřenou žádnou dohodu. Maledivy deklarovaly při oficiálních jednáních zájem uzavřít s ČR
Dohodu o kulturní spolupráci, kterou zatím uzavřely s Čínou a nově s USA a FR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti neposkytla Maledivám žádnou formu rozvojové spolupráce, nicméně svým členstvím v EU se podílí na
poskytování rozvojové pomoci Maledivám prostřednictvím „Indicative Programme 2011-2013“, na který EU vyčlenila 6
mil. EUR. Finance jsou směřovány především do oblastí klimatických změn, boje proti užívání drog a prevenci
mezinárodního terorismu.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Maledivy mají zájem zahájit spolupráci v oblasti:

- obnovitelné zdroje energie

- environmentální technologie – odpadové hospodářství, úpravy vod

- zdravotnictví (zájem o doktory a zdravotnický personál, studium medicíny, vakcíny a vybavení nemocnic, zkušenosti s
prevencí užívání drog)

- výcvik a vzdělávání maledivských důstojníků na českých vojenských institucích (Maledivy v této záležitosti spolupracují s
Indií, Pákistánem, ale i USA)

- dodávky radarů a ultra-lehkých letounů určených pro monitorování teritoriálních vod (maledivská strana uvítá zaslání
podkladů a nabídek v této oblasti)

- vzájemná propagace cestovního ruchu

5.2 Kalendář akcí

V roce 2015 nebyla zaznamenána styková akce ČR ve vztahu k Maledivám. V roce 2016 (květnu) se Česká republika
podílela na 2. politickém dialogu EU - Maledivy.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

České zboží se na místním maledivském trhu může uplatnit v oblastech uvedených výše. Maledivy pokračují v liberalizaci
trhu, je nutno počítat s konkurencí prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je převážně koncentrovaná do hlavního města Malé, proto je již od počátku nutné navázat spolupráci
s vlivným místním zástupcem či firmou, který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o
jednotlivých záměrech, fungování dílčích oborů ekonomiky a doporučených postupech. Také je potřeba jednoznačně
počítat s kalkulací konzultantských poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh lze prokonzultovat s obchodním úsekem ZÚ Dillí. Další informace lze získat
na stránkách Ministerstva pro ekonomický rozvoj – Invest Maldives, http://www.investmaldives.org/.

Adresy významných organizací a ministerstev, které podporují mezinárodní obchod Malediv:

Invest Maldives

Ministry of Economic Development

Invest Maldives Building, First Floor, Boduthakurufaanu Magu , 20-05, Republic of Maldives

Phone: (960) 3324767, Fax: (960) 3322528

Website: www.investmaldives.org

E-mail: info@investmaldives.org

Ministry of Economic Development
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First Floor, Ghaazee Building

Malé, Maldives.

Phone: (960) 3323668,Fax: (960) 3323840

Website: www.trade.gov.mv.

E-mail: contact@trademin.gov.mv

Ministry of Tourism, Arts and Culture

First Floor, Ghaazee Building

Malé, Maldives

Phone: (960) 3323224, Fax: (960) 3322512

Website: www.maldivestourism.gov.mv.

E-mail: info@maldivestourism.gov.mv

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

Maledivy aplikují čtyři úrovně dovozních tarifů, viz následující kapitola 6.5. Zboží dovezené ve větším množství pro
komerční účely musí být opatřeno licencí, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Veškeré dovozní položky musí projít celním procesem, který se skládá z ohodnocení, dokumentace, platby cla,
prozkoumání a následného povolení k přepravě.

Jedinou přímou ochranou domácího trhu Malediv jsou celní poplatky na dovážené zboží. Jiné dovozní přirážky neexistují.
Sporadicky se vyskytují netarifní překážky přístupu na trh.

Přehled celních poplatků za různé druhy dovážených komodit v % z ceny:

Nezbytné zboží a zboží denní potřeby 5 – 20 %

Položky nezbytné pro rozvoj domácího průmyslu 10 – 25 %

Položky nutné pro rozvoj prosperity země 25 – 35 %
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Luxusní zboží 35 – 200 %

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení společnosti na území Malediv platí pravidla daná zákonem č. 10 z r. 1996 (The Companies Act of Republic Of
Maldives Law, No: 10/96), který přesně určuje postup pro vznik nové společnosti na místním trhu. Tento zákon detailně
popisuje všechny potřebné kroky od registrace u Ministerstva průmyslu a obchodu až po právní rámec či zrušení firmy.

Web: http://www.investmaldives.com/newcomlaw_cont.html/

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

Maledivy jsou stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoli jiná vyspělá země. Mezi nejčastěji využívané médium
patří televize, rychle se rozmáhá internetový marketing. Veškeré propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém
jazyce. Vyplatí se zúčastnit veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není
dosud v oblasti zaveden.

Maledivy pořádají pravidelné veletrhy zaměřené na odvětví, jež hrají v zemi nejdůležitější roli, a to je cestovní ruch a
rybolov. Mezi každoroční veletrhy patří např. Maldives International BOATSHOW, která je věnována lodím pro rybolov a
na rekreační účely. Regionálně významný je pak MHTE – Maldives Hotel & Trade Exhibition se zaměřením na cestovní
ruch.

Mezi nově zařazené události v kalendáři veletrhů pak patří India Education Expo, University Education Fair a Hotel Asia
Exhibition & Culinary Challange.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V současné době Maledivy postrádají legislativní úpravu ochrany duševního vlastnictví. Země je sice členem WIPO (World
Intellectual Propety Organisation), ovšem dosud nebyla schopna schválit vlastní zákon, jež by byl založen na modelu
WIPO pro rozvojové země. Zákon na ochranu duševního vlastnictví tak stále čeká na schválení v poslanecké sněmovně.

Otázky ochrany duševního vlastnictví zčásti pokrývá nově vzniklý odbor na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj. Maledivy
do dnešního dne stále spoléhají na rozhodnutí WTO o prodloužení přechodného období pro rozvojové země pro
ratifikaci Dohody na ochranu duševního vlastnictví TRIPS. Otázky copyrightu má na starosti Ministerstvo pro informatiku a
média. Odkaz na Ministerstvo pro ekonomický rozvoj: http://www.trade.gov.mv/home/.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou zveřejňována na jednotlivých stránkách ministerstev. Vzhledem k tomu, že jsou
Maledivy členem SAARC, jsou veřejné zakázky dle odvětví anoncovány také na stránkách SAARC,
http://www.saarctenders.com/maldives-tenders.htm/.

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

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době
informován o negativní zkušenosti s maledivskou firmou. Platební morálka tamních firem je obecně považována za
poměrně dobrou dle zkušeností zahraničních firem, které se zemí ve větší míře obchodují.

Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře
zvyklosti a zákony. Maledivští podnikatelé si stejně jako obchodníci v Indii či ve Srí Lance zakládají na osobním kontaktu,
proto je nezbytné podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý
proces až do uzavření smlouvy ovšem trvá déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí.

Při plánování cesty do teritoria je důležité brát v potaz velké množství svátků a při osobním kontaktu dbát na zvyklosti
islámu.

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

Stejně jako v celé jižní Asii úspěch obchodování závisí na nutnosti osobního kontaktu a vytvoření sítě kontaktů a známostí
přímo na místě.

Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Jednání je nezřídka impulzivní, partner často požaduje při projevení zájmu o
obchod schůzku ihned. Detaily řeší Maledivané raději osobní schůzkou než korespondencí. Důležité je zároveň brát v
potaz, že jde o muslimskou zemi, což hraje roli při výběru restaurace, pokrmu či daru. Maledivané si potrpí na etiketu, rádi
dávají a dostávají drobné dárky. Schůzka obvykle začíná neformální konverzací a obchodní jednání jsou často časově
náročná.

Oficiální pracovní týden ve státním sektoru je od neděle do čtvrtka 7.30 - 14.30. Pro většinu soukromého sektoru je
pracovní doba 9.00 - 17.00 s tím, že v sobotu se pracuje půl dne. Víkendem je stanoven na pátek a sobotu.

Místní čas: GMT + 5 hodin

Státní svátky v r. 2016

01.01. Nový rok

12.01. Den přijetí islámu

01.05. Svátek práce

06.06. Začátek Ramadánu

06.07. Eid-ul Fithr
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07.07. Svátek následující po Eid-ul Fithr

26.07. Den nezávislosti

10.09. Hajj

11.09. Eid-ul Al'haa

12.09. Svátek následující po Eid-ul Al'haa

13.09. Svátek následující po Eid-ul Al'haa

14.09. Svátek následující po Eid-ul Al'haa

01.10. Islámský Nový rok (1436)

03.11. Den vítězství

11.11. Den republiky

01.12. Národní den

12.12. Narození proroka Mohammada

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

Aktuální podmínky vstupu do země a případné změny ve vízovém režimu doporučujeme ověřit na webových stránkách
http://www.immigration.gov.mv/, email:info@immigration.gov.mv.

Doklady

Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi. Mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným
očkováním proti žluté zimnici je požadován při příletu na letišti od pasažérů, kteří v posledních šesti dnech pobývali v
oblastech infikovaných žlutou zimnicí.

Víza

Ke vstupu na Maledivy není potřeba vízum, to je udělováno bezplatně po příletu. Podmínkou povolení ke vstupu je platný
cestovní doklad, zpáteční letenka z Malediv a dostatečné množství finančních prostředků (netýká se organizovaných
skupin). Za dostatečnou částku považují maledivské úřady minimálně 100 USD + 50 USD na každý den pobytu nebo
potvrzení z turistického resortu nebo hotelu o uhrazení pobytu.
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Standardně je udělováno vízum do 30 dní pobytu, které lze prodloužit za poplatek na příslušném oddělení Department of
Immigration and Emigration na max 90 dní pobytu, více informací na:
http://www.immigration.gov.mv/index.php?option=com_content&view=category&id=86

Režim vstupu

Vstup na Maledivy je zpravidla prostřednictvím mezinárodního letiště Malé. Mezi ostrovy pak funguje spolehlivá lodní
doprava. Dostat se na Maledivy lodí je výjimečné, neboť ty většinou zajišťují jen nákladní dopravu. Při vstupu do země se
vyplňuje registrace po příletu, kde je nutno mj. uvést místo pobytu na Maledivách.

Od 1. ledna 2012 byla zavedena odletová daň 25USD, které se platí na letišti v Malé a to buď v hotovosti, nebo kartou.
Daň je povinná pro všechny kromě nezletilých. Po provedení platby platbu dostane každý jednotlivec potvrzení o
zaplacení a platba se zaznamená i do boarding passu. Některé letecké společnosti zahrnují tuto platbu do nákladů již při
koupi letenky. V případě cestovaní s cestovní agenturou je povinností každého zjistit si, zda je o platbu této daně
postaráno či ne.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost neexistuje, většina ostrovů však požaduje registraci v knize hostů.

Omezení dovozu a vývozu valut

Dovoz a vývoz cizí měny není nijak limitován. Povinná výměna valut neexistuje. Každé ubytovací zařízení je ale povinno
vybrat od hostů ubytovací daň ve výši 6 USD a výše za osobu a noc podle typu a umístění ubytovacího zařízení.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby. Dovoz jakýchkoli alkoholických nápojů je zakázán. Dále je zakázáno
dovážet na Maledivy produkty z vepřového masa, pornografické a erotické videokazety a časopisy apod. Velmi přísně je
posuzován dovoz sebemenšího množství drog, za něž hrozí dlouholeté tresty.

Oblast je po většinu roku bezpečná. Je vhodné sledovat aktuální politickou situaci před příjezdem do země a v případě
demonstrací a nepokojů se vyvarovat míst se zvýšeným počtem lidí, např. demonstrace, protestní pochody (jedná se
většinou o hlavní město Malé). Doporučuje se sledovat varování a aktuální doporučení k cestám na webu MZV ČR.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Maledivy se v otázce zaměstnaneckých poměrů řídí Zákoníkem práce (Employment Act) a v případě zaměstnávání cizinců
platí vládní nařízení, které přímo určuje podmínky, dle kterých se musí zaměstnavatel řídit. Otázkami zaměstnanosti a práv
a povinností pracovníků se zabývá Ministerstvo pro lidské zdroje, mládež a sport. Plné znění zákonů a nařízení je možné
stáhnout na webu ministerstva. Více informací naleznete na:http://mhrys.gov.mv/beta/

Pro občany ČR platí stejné podmínky jako pro ostatní členy EU.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Při pobytu na Maledivách je nezbytné zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně
příslušného očkování, popř. používání antimalarik, opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních
potíží je důležité brát v potaz odlehlost některých ostrovů a zároveň fakt, že v zemi je jen pár nemocnic, jež se nacházejí v
hlavním městě země. Základní lékařská péče je dostupná ve všech větších rezortech. O doporučení je vhodné požádat v
hotelech vyšší kategorie.

Na cestu do země je nezbytné zdravotní pojištění do zahraničí.
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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

Na Maledivách nemá ČR zastupitelský úřad, vztahy s Maledivami jsou udržovány prostřednictvím ZÚ v indickém Dillí. ČR
nemá doposud v Malé svůj Honorární konzulát.

Nejbližší zastupitelský úřad ČR je v Indii:

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

Fax: +91-11-24155270

E-maily:

newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný)

commerce_delhi@mzv.cz (obchod)

delhi.consular@gmail.com (konzulární)

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

V současné době nejsou žádné pobočky výše uvedených institucí přímo na Maledivách. Nejbližší centra jsou v Indii (Nové
Dillí – Zastupitelský úřad, Honorární konzulát v Mumbaí, CzechTrade v Mumbaji).

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – MV pod teritoriální Odbor Států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace ČR – MV spadá rovněž pod Odbor dvoustranných ekonomických vztahů (ODEV), tel.: +420 224 181 139.
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Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

V případě ztráty cestovního dokladuje třeba se obrátit na Imigrační úřad v Malé Velaanage, 1. patro, Amber Ahmed Magu,
tel. +960 333 0444 (úřední hodiny) nebo +960 333 0452 (mimo úřední hodiny).

Kód Malediv pro mezinárodní hovory +960

Předvolba Malé +960 331, 2, 3

Předvolby mobilních telefonních operátorů

Dhiraagu – 78, 76, 79

Watanya Telecom – 96, 97, 98, 99

Tísňová volání: Záchranná služba – 102

Hasiči – 118

7.4 Internetové informační zdroje

http://www.presidencymaldives.gov.mv/ - prezident

http://www.trade.gov.mv/ - Ministerstvo pro ekonomický rozvoj

http://www.investmaldives.org/ - vládní stránky k zahraničním investicím

http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/ - oficiální stránky vlády

http://www.saarctenders.com/maldives-tenders.htm - přehled SAARC tendrů

http://www.mma.gov.mv/ - Měnový úřad vlády, centrální banky

http://www.mncci.org.mv/ - Obchodní a průmyslová komora

http://www.planning.gov.mv/en/ - Ústav pro plánování a statistiku

http://www.customs.gov.mv/en/ - Celní správa Malediv

http://www.mse.com.mv/ - burza Malediv
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