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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Nový Zéland
• New Zealand
• Aotearoa
Složení vlády:
• Bill English - premiér
• Steven Joyce – ministr financí
• Gerry Brownlee – ministr obrany
• Simon Bridges – ministr hospodářského rozvoje
• Jonathan Coleman – ministr zdravotnictví
• Todd McClay - ministr obchodu
• Murray McCully – ministr zahraničních věcí
• Složení celé vlády NZ je na stránce www.beehive.govt.nz

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

73 % obyvatelstva na Novém Zélandu žije v městských aglomeracích, přičemž polovina NZ obyvatelstva žije ve čtyřech
největším městech NZ (Auckland, Hamilton, Wellington a Christchurch). 77 % obyvatelstva žije na Severním ostrově NZ,
23 % na Jižním.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

• Počet obyvatel: 4 787 740 (k 24. květnu 2017)
• Hustota obyvatel na km²: 16,8
• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 69,6%

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a demografické složení

• Průměrný roční přírůstek: 1,90 (2016)

Demografické složení:

• 20,9 % - věk 0 - 14 let
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• 61,1 % - věk 15 - 64 let
• 18 % - věk 65 let a více

Národnostní složení:

• 74 % - přistěhovalci evropského původu
• 14,9 % - Maorové (původní obyvatelstvo)
• 11,8 % - přistěhovalci z Asie
• 7,4 % - přistěhovalci z Oceánie

Náboženské složení:

• 48,9% křesťané (11 % - anglikánská církev, 11,6 % - římští katolíci, 7,7 % - presbyteriáni, 2,4 % - metodisté)
• 2% hinduisté, 1% muslimové, 42% ateisté

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.

Položka / rok 2012 2013 2014 2015 2016

HDP (v mld.
NZD)

142,774 149,368 156,66 161,11 173,75

přírůstek HDP (v
%)

2,7 2,74 3,3 2,8 2,8

HDP (v NZD/1
obyv.)

32 341 33 381 34 518 35 217 36 801

míra inflace (v %) 0,9 1,39 1,54 1,43 1,30

míra nezam. (v %) 6,9 6,2 5,7 6,0 5,0

kurs NZD
k USD 31.12.

0,82 0,82 0,74 0,68 0,69

kurs NZD k EUR
31.12.

0,62 0,59 0,65 0,62 0,66

oficiální úroková
míra (v %)

2,5 2,5 3,5 2,5 1,75

Zdroje: www.stats.govt.nz, www.economywatch.com, www.rbnz.govt.nz

Nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP (nejrozvinutější jsou finanční,
pojišťovací a obchodní služby a služby v cestovním ruchu), dále průmyslová výroba, zemědělství a zemědělská výroba,
těžební průmysl, rybolov a lesnictví. Daří se i stavebnictví, zejména v oblasti rezidenční výstavby v největších
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novozélandských městech, nerezidenční výstavba pokračuje v zemětřesením poničeném Christchurch.

V roce 2016 se HDP meziročně zvýšilo o 2,8 %. Nezaměstnanost v roce 2016 mírně snížila na 5%.

Index spotřebitelských cen (CPI) v se roce 2016 pohyboval kolem 1 %.

Růst mezd byl meziročně 1,6 %, průměrná hodinová mzda na NZ byla v roce 2016 - 29,75 NZD (roční nárůst o 1,3 %).

Podle zprávy Světové banky „Doing Business“ je Nový Zéland na 1. místě na světě ve snadnosti podnikání a patří mu 3.
příčka v Indexu ekonomické svobody (po Hongkongu a Singapuru).

NZ vláda má také jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí NZ, které uvádí
ve své „Investment Attraction Strategy“. FDI by měly pomoci dosáhnout cíle NZ vlády, která k roku 2025 předpokládá
podíl NZ exportu ve výši 40% HDP. V tomto ohledu bude NZ v následující dekádě potřebovat 160-200 mld. NZD. Zvýšit
by se měl také podíl investic do vědy a výzkumu v NZ. NZ firmy by měly dle vládní strategie nazvané „Business Growth
Agenda“ zvýšit podíl investic do R&D na 1% DHP.

NZ bude i nadále propagován jako významná turistická destinace a počet návštěvníků NZ rok od roku stoupá, v roce 2016
byl meziroční nárůst počtu turistů 10 %. NZ navštíví ročně přes 3,5 mil. turistů (pozn. počet obyvatel NZ je 4,8 milionu).
Nejvíce turistů přijíždí z Číny, Austrálie a USA. Zejména je patrné zvýšení počtu čínských turistů, v roce 2016 byl nárůst ve
výši 26,7 %. Cestovní ruch je na druhém místě v NZ exportu. Stoupá také počet osob, které na NZ zůstávají déle než 12
měsíců, meziroční nárůst je 3,7 %, (z České republiky je nárůst o 2,6 % a o 2,5 % stoupl meziročně také počet českých
občanů, kteří pobývají na NZ na pracovních vízech).

Stoupá i počet mezinárodních studentů na NZ vysokých školách a vzdělávací služby jsou na 5. místě v NZ exportu.

Tempo růstu novozélandského hospodářství je závislé na vývoji globální ekonomiky. Pro novozélandskou ekonomiku
bude důležitý vývoj v asijských odbytištích. Vliv na ekonomiku mají i kurs dolaru a klimatické podmínky vzhledem k
zemědělskému charakteru země a jeho vývozu (nízké ceny komodit).

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

Státní rozpočet se většinou schvaluje v květnu. Finanční rok trvá od 1.7. do 30.6.

Položka /
Finanční rok

2012/2013 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018

Příjmy (v mil.
NZD)

62 939 67 300 71 900 74 900 78 500 83 800
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Výdaje (v mil.
NZD)

71 781 71 500 73 100 74 900 77 400 80 500

Saldo (v mil.
NZD)
(očištěno)

-8 842 -2 900 -700 0 1 100 3 300

Zdroj: www.treasury.govt.nz, www.treasury.govt.nz

Novozélandský rozpočet na fiskální rok 2017-2018 byl ministrem financí Stevenem Joycem předložen 25. května 2017.
Rozpočet je předkládán s rozpočtovým přebytkem ve výši 3,3 mld. NZD. Příjmy jsou stanoveny ve výši 83,8 mld. NZD,
výdaje ve výši 80,5 mld. NZD.

Největší výdaje půjdou v tomto rozpočtovém roce do zdravotnictví (17,1 mld. NZD), na vzdělávání (14 mld. NZD), na
důchodové zabezpečení (13,7 mld. NZD) a na sociální služby (12,6 mld. NZD).

V návrhu rozpočtu vláda NZ předkládá řadu projektů, které budou z prostředků státního rozpočtu financovány a které
jsou rozděleny do několika oblastí.

Investing in Growing Economy (1 mld. NZD celkem)

• 373 mil. NZD na inovace
• 134 mil. NZD v rámci Trade Agendy 2030 na podporu exportu
• 188 mil. NZD na podporu cestovního ruchu a výstavbu turistické infrastruktury
• 81 mil. NZD na ochranu přírodních zdrojů
• 120 mil. NZD na podporu filmového průmyslu
• 93 mil. NZD na podporu maorského obyvatelstva

Public Services for a Growing Country (7 mld. celkem)

• 3,9 mld. NZD na zdravotnictví
• 1,1 mld. NZD na školství
• 1,2 mld. NZD na justici
• 194 mil. NZD na sociální služby
• 185 mil. NZD na výstavbu sociálního bydlení

Infrastructure for a Growing Economy (4 mld. NZD celkem)

• 812 mil. NZD na opravu a výstavbu silnic po zemětřesení na Jižním ostrově
• 548 mil. NZD na výstavbu železnic
• 436 mil. NZD na výstavbu první etapy tramvajové linky v Aucklandu
• 392 mil. NZD a na výstavbu a opravy škol
• 576 mil. NZD na obranu
• 763 mil. NZD na zvýšení kapacity věznic

Výdaje na infrastrukturní projekty budou do roku 2021 činit 32,5 mld. NZD, což je o 40 % více než v předchozích 4 letech.
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Family Incomes Package (2 mld. NZD celkem)

• Snížení daňových odvodů díky zvýšení daňového stropu u progresivní daně pro nižší příjmové skupiny (z původních
14 tis. NZD ročního příjmu, který byl daněn 10,5 %, se hranice posune na 22 tis. NZD ročně; druhé nejnižší daňové
zatížení 17,5 % bude až do výše ročního příjmu 52 tis. NZD z původních 48 tis. NZD). Tyto změny by měly platit od 1.
4. 2018.

• Zavedení slevy na dani pro rodiny s dětmi
• Zvýšení příspěvku na bydlení pro nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva
• Zvýšení příspěvku na bydlení pro studenty

Návrh rozpočtu uvádí, že výhody tohoto „rodinného balíčku“ bude moci využít více než 1 mil. NZ rodin.

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

Položka (v mil.
NZD)/ rok
k měsíci září

2012 2013 2014 2015 2016 (12/2016)

Běžný účet -7 857 -8 746 -6 090 - 8 103 - 7 110

Kapitálový účet 23 11 13 383 683

Finanční
účet

5 490 -880 3 185 1 470 - 3 251

Zdroj: www.treasury.govt.nz

Dle informací Statistického úřadu NZ představoval deficit běžného účtu v roce 2016 více než 7 mld. NZD (2,7% HDP).
Deficit byl způsoben zejména nižšími cenami vývozních surovin a zemědělské produkce, naopak pozitivní vliv na platební
bilanci měly dobré výsledky obchodu se službami. Největší podíl na službách mají služby v cestovním ruchu. Počet
zahraničních turistů na NZ stále stoupá, za poslední dva roky se počet turistů zdvojnásobil, přičemž nejvíce turistů
přicestuje na NZ z Číny a Austrálie. Na Nový Zéland v roce 2016 přiteklo přes 1,456 mld. NZD zahraničních investic,
přičemž největšími investory jsou opět Čína a Austrálie.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Problémem Nového Zélandu je relativně vysoké zahraniční zadlužení. Celková zadluženost na konci roku 2016 byla 143,5
mld. NZD (55 % HDP). Nový Zéland se snaží toto zahraniční zadlužení snižovat, v roce 2016 se dluh snížil o 5,6 mld. NZD a
tento trend by měl pokračovat i v dalším období. V roce 2017/2018 se odhaduje snížení na 34% HDP. Pro fiskální rok
2019/2020 jsou předpovědi pozitivní, zadlužení by se mělo snížit až na 20% HDP.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Bankovní systém je řízen centrální bankou (The Reserve Bank of NZ). Právně upravuje bankovní systém The Reserve Bank
of New Zealand Act 1989 a The Banking Act 1982 a některé další zákony.

Po deregulaci bankovního systému disponuje Nový Zéland vysoce vyspělým systémem bankovních a finančních služeb
podporovaných nejnovějšími informačními technologiemi. Hlavní banky jsou napojeny na jednotný systém zpracování
šeků (Interchange and Settlement Ltd.).

Počet bank, které mohou na trhu operovat, není stanoven zákonem. Zahraniční banky mají rovné postavení vůči domácím
a vůči jejich operacím neexistují žádné restrikce. Devizová kontrola byla zrušena kromě požadavku na licenci k vykonávání
devizových operací. Devizový platební režim je volný.

Na Novém Zélandu je registrováno celkem 17 bankovních ústavů, z toho pouze jedna banka je v držení novozélandského
kapitálu. Dominantní jsou čtyři banky, a to Bank of New Zealand, ANZ Banking Group, Westpac a National Bank of New
Zealand. První tři z nich jsou pod kontrolou australských peněžních ústavů, National Bank of NZ je kontrolována
londýnskou bankou Lloyds. V červnu 2000 byla na NZ nově zaregistrována poslední banka z australské Big Four:
Commonwealth Bank of Australia. Jako místní regionální banky v pozici spořitelen působí Auckland Savings Bank a
Taranaki Savings Bank. Kromě bank působí na finančním trhu i další finanční společnosti a pojišťovny.

Korespondenční styk s novozélandskými bankami udržuje zejména ČSOB (Bank of New Zealand, ANZ, National, Westpac)
a další hlavní české banky.

Burza cenných papírů se nachází v pěti městech a obchoduje s místními a zahraničními akciemi. V dlouhodobém
horizontu se uvažuje o těsnějším propojení australského a NZ trhu s cennými papíry, resp. o jednotném burzovním
systému.

1.7 Daňový systém

Nový Zéland má třetí nejnižší daňovou povinnost v zemích OECD. Na Novém Zélandu existují dvě základní přímé daně, a
to daň z příjmu společností (Corporate Tax) ve výši 28 % a daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax). Neodvádí
se příspěvky na sociální pojištění, neplatí se daň z kapitálového zisku ani daň z celkových mezd (payroll).

Výše příjmu ročně Daňová sazba
(od 1.10.2010)

0 – 14 000 NZD* 10,5 %

14 001 – 48 000 NZD** 17,5 %

48 001 – 70 000 NZD 30 %

nad 70 000 NZD 33 %

Zdroj:www.newzealandnow.govt.nz
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Zboží a služby podléhají zdanění ve formě plošné nepřímé daně z přidané hodnoty GST (Goods and Services Tax)
od1.10.2010 navýšené z 12,5 na 15 %. Alkoholické nápoje včetně piva, tabákové výrobky a pohonné hmoty pro
automobily jsou dále zatíženy zvláštní spotřební daní (Excise Duty).

Oficiální fiskální rok, používaný v současné době i ve vládním výkaznictví, je na Novém Zélandu od 1. července do 30.
června následujícího roku, velké množství privátních společností však používá finanční rok začínající 1. dubna a končící 31.
března následujícího roku.

* od 1.4.2018 bude hranice posunuta na 22 tis. NZD

** od 1.4.2018 bude hranice posunuta na 52 tis. NZD
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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

Nový Zéland je velice závislý na zahraničním obchodě, konkrétně na vývozu produktů efektivního zemědělství, zejména
mléčných produktů, masa, vlny, ovoce, zeleniny, ryb a dalších položek. Zahraniční obchod tvoří cca 30 % NZ HDP. Na
Nový Zéland jsou pak dováženy především strojírenské výrobky, vozidla, ropa a ropné výrobky, elektronika, atp. Hlavními
obchodními partnery Nového Zélandu jsou tradičně Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA.

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz (v mil.
NZD)

46 063 48 042 50 072 67 475 70 870

Dovoz (v mil.
NZD)

47 205 48 334 51 247 65 137 67 229

Saldo (v mil. NZD) -1 142 -292 -1 175 2 337 3 641

Zdroj: www.stats.govt.nz/browse_for_stats

Vývoj obchodní bilance Nového Zélandu v průběhu roku je navázán na sezónnost exportu zemědělských produktů a
jejich světové ceny. Mezi nejdůležitější exportní komodity NZ patří maso, mléčné výrobky, dřevo, ovoce, zelenina a
ořechy, ryby a vlna.

NZ export dosáhl v roce 2016 hodnoty téměř 80 mld. NZD. NZ import byl v roce 2016 přes 67 mld. NZD. Zahraniční
obchod skončil v přebytku ve výši 3,6 mld. NZD.

Z celkového exportu byl vývoz zboží ve výši 49,3 mld. NZD (meziroční nárůst o 0,9 %), vývoz služeb byl ve výši 21,5 mld.
NZD (meziroční nárůst o 2,4 %).

V roce 2016 činil obrat zahraničního obchodu NZ 138 mld. NZD, což představuje meziroční zvýšení o 5,4 mld. NZD.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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Dle informací novozélandského statistického úřadu směřovala největší část NZ exortu do Austrálie, dále následovali Čína,
EU, USA, Japonsko a Jižní Korea.

V roce 2016 byla na prvním místě v exportních destinacích NZ Austrálie s téměř 13 mld. NZD. Export zboží byl výši 8,4
mld. NZD, export služeb - 4,6 mld. NZD.

Na druhém místě byla ČLR s obratem ve výši 12,1 mld. NZD. Export zboží byl ve výši 9,1 mld. NZD (meziroční zvýšení ve
výši 10 %). Export služeb do ČLR se zvýšil o 33 % a činil 3,0 mld. NZD.

Export do EU byl ve výši 8,8 mld. NZD, téměř o 10 % se zvýšil export zboží, který představoval hodnotu 5,4 mld. NZD,
export služeb byl ve výši mld NZD.

2012 2013 2014 2015 2016

Austrálie 9 847 9 131 7 912 12 994 12 966

Čína 6 862 9 955 9 940 10 342 12 110

USA 4 242 4 074 4 573 7 920 8 314

Japonsko 3 211 2 857 2 922 3 617 3 881

Jižní Korea 1 551 1 631 1 755 2 085 2 162

Evropská Unie 4 580 4 348 4 901 8 098 8 805

Velká Británie 1 396 1 399 1 495 2 981 3 108

Německo 739 736 647 1 328 1 527

Francie 371 334 367 723 753

Itálie 361 391 411 456 485

Zdroj:www.stats.govt.nz

Import

Nejvýznamnějšími partnery NZ v importu jsou EU, Austrálie, ČLR, USA, Japonsko, Singapur a Jižní Korea. Z ekonomických
seskupení má tradičně největší podíl na dovozu APEC a země ASEAN, zvyšuje se však podíl evropských zemí. Import z EU
se meziročně významně zvýšil o více než 1 mld. NZD. Import zboží z EU činil 9,5 mld. NZD, import služeb 2,6 mld. NZD.
Nejvýznamnější položkou NZ dovozu z EU jsou motorová vozidla (1,3 mld. NZD). Nejvýznamněji se NZ import ze zemí v
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EU v roce 2016 zvýšil zejména díky importu z Německa, Francie a Itálie. Mezi nejdůležitější vývozní položky EU na NZ dále
patří patří letadla, léčiva, traktory a telekomunikační přístroje.

Na druhém místě v NZ importu byla v roce 2016 Austrálie, na třetím místě pak byla ČLR. Nejvíce se z ČLR dovážely
počítače a telefonní přístroje (včetně mobilních).

Česká republika se v roce 2016 nacházela na 54. místě v seznamu 244 zemí, se kterými NZ obchoduje (PL - 51., HU - 72.,
SL - 67.).

2012 2013 2014 2015 2016

Austrálie 7 188 6 129 5 968 11 333 11 263

Čína 7 711 7 860 8 303 9 454 10 758

USA 4 387 4 253 5 660 8 012 7 937

Japonsko 3 054 2 846 3 140 3 332 3 354

Jižní Korea 1 809 1 860 2 192 2 179 2 204

Evropská Unie 7 308 7 689 8 501 11 521 12 118

Velká Británie 1 262 1 158 1 260 2 212 2 211

Německo 2 098 2 116 2 344 2 760 3 185

Francie 918 1 185 1 130 1 355 1 430

Itálie 787 831 877 1 019 1 079

Zdroj: www.stats.govt.nz

2.3 Komoditní struktura

Export

Nejvýznamnějšími vývozními položkami jsou mléko a mléčné výrobky, maso, ryby a mořské plody, ovoce a víno. Dále
dřevo a dřevěné výrobky a samozřejmě také služby (v cestovním ruchu, vzdělávací a dopravní). Procentuálně se meziročně
zvýšil jak vývoz zemědělských produktů, tak i vývoz služeb. Nejvíce mléčných výrobků a dřeva se výváží do Číny, do USA
se vyváží nejvíce masa. Největším odběratelem NZ služeb je EU.
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Druh zboží Hodnota vývozu v mil. NZD

Služby v cestovním ruchu 13 815

Mléko a mléčné výrobky 11 495

Maso a droby 6 602

Dřevo a výrobky ze dřeva 3 823

Služby ve vzdělávání 3 539

Dopravní služby 2 715

Ovoce a ořechy 2 637

Nápoje 1 810

Stroje a strojní zařízení 1 725

Ryby a mořské plody 1 409

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

V novozélandském dovozu převažují průmyslové výrobky, automobily, mechanické stroje a zařízení a minerální paliva.

Druh zboží Hodnota dovozu v mil. NZD

Dopravní prostředky a vybavení 7 170

Mechanické stroje a zařízení 7 001

Služby v cestovním ruchu 5 519

Minerální oleje a paliva 4 548
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Elektrické stroje a zařízení 4 496

Dopravní služby 3 995

Plasty a výrobky z plastů 2 085

Letadla 1 741

Optické, fotografické a lékařské přístroje 1 707

Léčiva 1 314

Zdroj: www.stats.govt.nz

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Novém Zélandu neexistují žádné bezcelní zóny, sklady ani přístavy.

NZ je na poli dohod o volném obchodu velmi aktivní. NZ má uzavřeny FTA se 16 zeměmi WTO, mj. s Austrálií (1983),
Singapurem (2001), Thajskem (2005), Čínou (2008) nebo Malajsií (2010).

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

Po třech letech jednání došlo 7. dubna 2008 k podpisu dohody o vytvoření zóny volného obchodu s Čínou. Zajímavostí je,
že Nový Zéland byl první rozvinutou ekonomikou, která přiznala ČLR status tržní ekonomiky dle pravidel WTO a začala
negociace o volném obchodu s Pekingem. Dohoda nabyla účinnosti 1. října 2008. Od tohoto data je 63,6 % čínských
zbožových položek dováženo s nulovým dovozním clem. V opačném směru se clo neuplatňuje na 24,3 % položek.
K úplnému odbourání celního zatížení na čínské vývozy na Nový Zéland došlo k 1. lednu 2016. Čína eliminuje dovozní cla
na 96 % novozélandských zbožových položek nejpozději do 1. ledna 2019. V současné době prochází tato FTA updatem.

Od r. 2005 probíhala jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi zeměmi ASEAN, Austrálií a Novým Zélandem.
V únoru roku 2009 byla podepsána AANZFTA - (ASEAN- Australia - New Zealand Free Trade Agreement), dohoda
vstoupila v platnost dne 1. 1. 2010 a platí pro: Austrálii, Nový Zéland, Brunej, Barmu, Malajsii, Filipíny, Singapur a Vietnam.
Od ledna 2011 pro Laos a Kambodžu. Pro Indonésii vstoupila v platnost v lednu 2012.

V roce 2009 Nový Zéland uzavřel jednání s Gulf Cooperation Council, smlouva ale ještě není v platnosti.

V současnosti Nový Zéland vyjednává FTA s Indií.

Na základě Dohody o ekonomické spolupráci se samostatným celním územím Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu
(ANZTEC), která vstoupila v platnost v prosinci 2013, se export NZ do čínské Tchaj-pej zvýšil za rok a půl o 22% (jedná se
zejména o zemědělskou produkci (jablka, kiwi, třešně), mléčné produkty a víno).
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NZ úzce spolupracuje se zeměmi ASEAN, má spolu s AU sjednanou FTA se zeměmi ASEAN (AANZFTA), která pro všechny
země vstoupila v platnost v roce 2012. Nad rámec AANZFTA spolupracuje NZ s řadou zemí ASEAN i bilaterálně.

NZ je také signatářskou zemí TPP (Trans-Pacific Partnership). Pokud by TPP vstoupila v platnost, přineslo by to dle
současných odhadů NZ ekonomice nejméně 2,7 mld. NZD do roku 2030 a budoucí snížení dovozních cel o 93% s USA,
Japonskem, Kanadou, Mexikem a Peru.

Poslední uzavřenou je FTA s Jižní Koreou, která vstoupila v platnost 20. 12. 2015, a přináší NZ exportérům řadu výhod.
Jedná se zejména o snížení nebo zrušení celních poplatků na řadu exportních zemědělských a potravinářských produktů
(např. zrušení 15% celní sazby na víno, 24% na třešně, snížení daně o 7,5% na kivi (z původních 45%) a v roce 2020
zrušení daně na kivi), snadnější přístup na trh služeb (vzdělávací, turistické nebo právní služby) nebo změny ve vízové a
pobytové oblasti.

9. 12. 2015 se NZ stal formálně členem Asijské banky pro investice do infrastruktury.

V roce 2015 se na jednání v Bruselu prezident Juncker, předseda Evropské rady Tusk a NZ premiér Key dohodli na
odstartování negociačního procesu budoucí FTA NZ-EU. V březnu 2017 byly ukončeny tzv. scoping exercices a
předpokládá se, že v roce 2017 začnou i negociační jednání k uzavření této dohody o volném obchodu.

NZ aktivně spolupracuje na poli mezinárodních obchodních organizací. V rámci WTO NZ dne 13. 8. 2015 přistoupil
k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA) a 29. 9. 2015 k Dohodě
o usnadnění obchodu (Trade Facilitation Agreement - TFA).

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

NZ vláda má jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí NZ, které uvádí ve své
„Investment Attraction Strategy“. FDI by měly pomoci dosáhnout cíle NZ vlády, která k roku 2025 předpokládá podíl NZ
exportu ve výši 40% HDP. V tomto ohledu bude NZ v následující dekádě potřebovat 160-200 mld. NZD. Zvýšit by se měl
také podíl investic do vědy a výzkumu v NZ. NZ firmy by měly dle vládní strategie nazvané „Business Growth Agenda“
zvýšit podíl investic do R&D na 1% DHP.

Přímé zahraniční investice měly hodnotu 98, 661 mld. NZD, což představuje meziroční pokles o 1,1 mld. NZD. Investice
NZ v zahraničí pak činily 24,4 mld. NZD. NZ nejvíce investuje v zemích APEC a v Austrálii. Investice NZ v EU dosáhly
částky vyšší než 3 mld. NZD.

2013 2014 2015 2016

OECD 77 294 79 717 81 018 79 052

APEC 72 300 78 218 81 449 79 376

EU 10 290 10 755 10 889 10 483
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ASEAN 4 025 4 807 6 098 5 116

Austrálie 52 848 53 933 52 184 51 166

Kanada 2 065 2 485 4 200 4 185

Čína 385 886 702 730

Hongkong 1 624 4 340 5 235 5 422

Japonsko 3 129 3 437 4 833 4 925

Nizozemsko 2 395 3 257 3 474 4 170

Singapur 3 638 4 405 5 759 4 761

Velká Británie 7 653 7 445 5 016 5 643

USA 8 188 8 331 8 205 7 787

Celkem 89 768 97 319 100 608 98 661

Zdroj: www.stats.govt.nz

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

Nový Zéland je tradičním dovozcem kapitálu, který napomáhá internacionalizaci hospodářství a konkurenceschopnosti
země. Zahraniční investice jsou monitorovány úřadem OIO (Overseas Investment Office). Zahraniční subjekt (Overseas
Person) musí obdržet souhlas k investici v následujících případech:

• nákupu tzv. „citlivé půdy“
• nákup obchodního majetku za více jak 100 mil. NZD
• kvóty na rybolov

Výše uvedená omezení se nevztahují na cizince, kteří trvale žijí na Novém Zélandu, tzv. permanent residents.

Zahraniční investice upravuje zákon a nařízení The Overseas Investment Pact and Regulations 2005. Od roku 2011 se úřad
OIO řídí směrnicí ministra financí zejména ve vztahu k nákupu půdy. Obecně platí, že zahraniční investor nemůže koupit
10x větší pozemek než je průměrná velikost farem.

Konkrétní investiční pobídky neexistují, za postačující pro investiční atraktivitu země se považuje stabilní ekonomické
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prostředí, vyspělá fungující infrastruktura a bezproblémová vymahatelnost práva. Nový Zéland se tradičně umísťuje
v popředí celosvětových žebříčků konkurenceschopnosti a ekonomické svobody. Nový Zéland nabízí permanent
residency pro investory nad 1,5 mil. NZD (s nutností znalosti angličtiny a minimálně 5měsíčního pobytu v roce) a nad 10
mil. NZD, kterým nutnost znalosti angličtiny odpadá a stačí, když stráví 44 dní ze tří let na Novém Zélandu.
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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

Od května 2004 působí ve Wellingtonu Delegace Evropské unie. Jejím vedoucím je Mr. Bernard Savage. Velvyslancem je
Sem Fabrizi se sídlem v Canberře.

Poštovní adresa: P.O. Box 5106
Adresa: Level 14, Solnet House
70 The Terrace
Wellington 6011, NEW ZEALAND
Tel.: +64 4 472 9145
Fax: +64 4 472 9147

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and
Cooperation - PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999. Na společném jednání v Bruselu 29. 10. 2015 se
prezident Juncker, předseda Evropské rady Tusk a NZ premiér Key dohodli na odstartování negociačního procesu
budoucí FTA NZ-EU. V březnu 2017 byly ukončeny tzv. scoping exercices a během roku 2017 by měla začít negociační
jednání.

Trh EU je pro NZ velmi perspektivní, a to zejména pro export NZ zemědělské produkce do EU. EU je třetím největším
obchodním partnerem NZ se vzájemným obratem v obchodu zboží a služeb ve výši 20,9 mld. NZD (údaje k 06/2016),
přičemž 8,5 mld. NZD tvoří export NZ do EU a 12,1 mld. NZD je import z EU. EU je také na druhém místě ve výši FDI na
NZ (10,5 mld. NZD) a pro NZ je EU na třetím místě v FDI (3,3 mld. NZD). 40% veškeré mezinárodní spolupráce NZ je se
zeměmi EU. Historicky nejaktivnějšími členskými zeměmi EU ve vzájemném obchodě s NZ jsou Velká Británie a Německo.

NZ exportuje do EU zejména skopové maso, víno, ovoce a vlnu. Z EU jsou na NZ exportovány zejména automobily,
letadla, léčiva a zemělské stroje.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU řadí Nový Zéland do zemí programů, které mohou získávat prostředky z Nástroje partnerství. EU podporuje
studentskou mobilitu i mobilitu učitelů a vědců v rámci Erasmus+.
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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 roce 2016 se český vývoz meziročně o něco snížil, v korunovém ekvivalentu se jedná o cca 5% snížení. Podobně jako
obchod s Austrálií končí vzájemný obchod ČR a Nového Zélandu již deset let přebytkem, který v roce 2016 dosáhl více
než 1,2 mld. Kč.

Českému vývozu již dlouhodobě dominují osobní automobily a hračky. Z Nového Zélandu do České republiky se pak
dováží zejména vlna.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

CZK poř. Index CZK poř. Index CZK poř. Index CZK

2011 808 341 80. 113,4 423 870 75. 121,0 1 232
211

78. 115,9 384 471

2012 1093 612 72. 135,3 484 448 78. 114,3 1 578
060

76. 128,1 609 164

2013 1300 726 70. 118,9 616 715 77. 127,3 1 917
441

73. 121,5 684 011

2014 1547 394 68. 119,0 666 227 76. 108,0 2 213
621

71. 115,4 881 167

2015 2018 314 66. 130,4 832 256 78. 124,9 2 850
570

72. 128,8 1186 058

2016 1931 680 68. 95,7 727 260 79. 87,4 2 658 72. 93,3 1204 420
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940

2017/I
-III

480 385 68. 187 125 78. 667 510 72. 293 260

Zdroj MPO

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

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

2011 45 700 80. 122,6 23 964 75. 130,7 69 664 78. 125,2 21 736

2012 55 845 72. 122,2 24 738 78. 103,2 80 583 76. 115,7 31 107

2013 66 434 70. 118,9 31 527 77. 127,4 97 961 73. 121,5 34 907

2014 74 738 67. 112,4 31 771 79. 100,8 106 509 71. 108,7 42 967

2015 82 045 66. 110,0 33 832 79. 105,3 115 877 72. 108,6 48 213

2016 79 236 68. 96,6 29 623 79. 87,6 108 859 72. 93,9 49 613

2017/I-III 18 934 68. 7 368 78. 26 302 72. 11 566

Zdroj MPO

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

55 % českého vývozu na Nový Zéland tvoří osobní automobily a hračky Lego. Na dalších místech vývozu jsou
pneumatiky, čerpadla, rozbušky, stroje a nářadí pro zemědělství a montované stavby. Z Nového Zélandu se do ČR dováží
vlna (cca 50 % dovozu) a potraviny (maso, víno, mléčné výrobky).

1 Motorová vozidla k dopravě osob 1 000 462
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2 Tříkolky apod.; kočárky pro panenky;
panenky; hračky ost; modely; puzzle

67 095

3 Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

64 587

4 Zátky kapsle víka plomby aj z kovů
obecnýcha

37 376

5 Stroje nářadí pro zemědělství
lesnictví ap

37 058

6 Zápalnice bleskovice roznětky
rozbušky apod

33 053

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

25 657

8 Stroje pro prům přípravu výrobu
potravin aj

24 332

9 Výrobky ostatní z železa oceli 23 480

10 Pneumatiky nové z pryže 23 185

Zdroj: ČSÚ

1 Vlna nemykaná nečesaná 362 963

2 Stroje zařízení žací mláticí sekačky
trávy ap

75 404

3 Moučka ap z masa drobů ryb ap
nepoživatelné

51 594

4 Maso hovězí, zmrazené 34 768

5 Maso skopové kozí čerstvé chlazené
zmrazené

33 013

6 Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé
mykané česané

23 926
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7 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný
jiný

16 141

8 Léky odměřené ne krev antisera ap
vata aj

8 539

9 Hřídele aj převodové převody kola
ozubené ap

7 587

10 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 4 958

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR v roce 2016 byly 265,6 mil. Kč a výdaje 280,4 mil. Kč. Saldo česko-novozélandského obchodu se službami je –
14,7 mil. Kč (v roce 2015 bylo saldo - 18,8). Nejvíce výdajů vykázaly služby cestovního ruchu, kde byly příjmy ČR ve výši
160,4 mil. Kč a výdaje ve výši 199,0 mil. Kč.

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

Obchodně-ekonomickému úseku K Sydney nejsou v současné době známy žádné případy přímých českých investic na
Novém Zélandu.

Příklady českých firem na nz trhu

• Škoda New Zealand
• ERA a.s.,Pardubice
• Austin Detonator s.r.o.,Vsetín
• Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem
• Mitas a.s., Praha
• Viscofan CZ
• Biona Jersín
• Htech cz s.r.o.
• AVG
• BORCAD
• Česká zbrojovka
• LEGO
• Skyleader
• Aeropilot
• SMS CZ
• Jablotron
• Respilon
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• Atmos
• Pilsner Urquell

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook podepsali v Praze
dne 26.10.2007 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (vstoupila v platnost v srpnu 2008). Tato smlouva se stala důležitou
součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi, zvyšující právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí
zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se
kterým Česká republika tuto smlouvu uzavřela.

Novozélandská strana však nepovažuje vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu a investic s Českou
republikou za potřebné uzavření dalších obchodně-ekonomických bilaterálních dohod s tím, že vzájemné obchodní styky
jsou upraveny členstvím obou zemí ve WTO. Týká se to i Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Smlouvy:
• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech

občanských a obchodních, Londýn, 11.11.1924, č. 46/1936 Sb.
• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání

zločinců změněná Protokolem ze 4. června 1926, Londýn, 11.11.1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb.,
56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.

• Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska, Praha, 15.2.1935, č. 47/1936 Sb.

• Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných
peněžních pohledávek (výměna nót 7.11. 1946, 30.7.a 8.8. 1947), Wellington, 8.8.1947, č. 71/1948 Sb.

• Reciproční prohlášení o částečném osvobození příjmů od zdanění sjednané výměnou nót (Československá
socialistická republika - Nový Zéland), Wellington, 20.5.1969

• Dohoda o programu pracovní dovolené, Praha, 11.11.2004

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Nový Zéland je vysoce rozvinutý stát a jako takový nepřijímá žádnou rozvojovou pomoc. Je však stejně jako Austrálie
regionálně významným poskytovatelem pomoci zejména do zemí asijsko-pacifického regionu. Dle strategického plánu
NZ půjde v letech 2015-2018 v rámci zahraniční pomoci 60 % pacifickému regionu (cca 1 mld. NZD), 24 % multilaterálním
organizacím, 12 % asijským zemím, 3 % do Afriky a 1 % zemím Jižní Ameriky a Karibské oblasti.

Rozhodovací pravomoc je plně v rukou příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí a obchodu nazvané New
Zealand´s International Aid and Development Agency (NZAID), která ve spolupráci s novozélandskými zastupitelskými
úřady v zahraničí přiděluje finanční prostředky vyčleněné na rozvojovou pomoc novozélandskou vládou. Rozvojová
pomoc se poskytuje ve formě přímé bilaterální pomoci a formou podpory regionálních rozvojových programů a
dobrovolných a vzdělávacích organizací ve zmíněném regionu. Novozélandská vláda přiděluje rozvojovou pomoc podle
dopředu připraveného schématu, v současné době má vypracován strategický plán rozvojové pomoci na léta 2015-2019,
dle kterého jsou alokovány prostředky na rozpočtové roky 2015/2016 a 2017/2018.

Více informací o poskytované rozvojové pomoci lze nalézt na webové stránce: www.nzaid.govt.nz.

stát Indikativní objem pomoci pro období 2015/16 a
2017/2018
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Šalamounovy ostrovy 55 mil. NZD

Tokelau 40 mil. NZD

Papua Nová Guinea 70 mil. NZD

Indonésie 40 mil. NZD

Cookovy ostrovy 42 mil. NZD

Niue 39,5 mil. NZD

Nezávislý stát Samoa 38 mil. NZD

Vanuatu 50 mil. NZD

Kribati 38 mil. NZD

Tonga 38 mil. NZD

Myanmar 27,5 mil. NZD

Východní Timor 30,2 mil. NZD

Fidži 33 mil. NZD

Tuvalu 11,3 mil. NZD

Nauru 7 mil. NZD

Zdroj: www.aid.govt.nz
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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

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise
(www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro
investory nad 1,5 mil. NZD. Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita,
nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních
společnostech a rovněž uznává kód OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních neviditelných transakcí.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

• potravinářský průmysl,
• prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
• informační a komunikační technologie,
• infrastruktura,
• ropa a plyn,
• strojírenství (s vyšší hodnotou)
• sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)

Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá ve stavebnictví a u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty jako
jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie, plynu a vody, finanční služby a pojišťovnictví, dále v oboru
lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu a zpracování neželezných kovů.

Plně nevyužity stále zůstávají možnosti dodávek průmyslových strojů pro zemědělství a průmysl (zejména potravinářský,
dále pak i oděvní, textilní, obuvnický, strojírenský apod.). Možnosti existují pro dodávky malých dopravních letadel a
systémů lehké kolejové dopravy. Určitou šanci by mohly mít také dodávky pro novozélandskou armádu, např. v oblasti
telekomunikační techniky, nákladních automobilů s úpravami pro vojenské využití a také cvičné letecké přístroje.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nový Zéland

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

GK Sydney k nejperspektivnějším oborům pro české exportéry vybral následující čtyři:

Zemědělství, potravinářství

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.
Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (5,1%), zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50
% celkové hodnoty). Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků,
hovězího masa, ovoce, jehněčího a vlny. Mléko a mléčné výrobky tvoří 45,1 % celkové zemědělské produkce a jsou také
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největším vývozním artiklem Nového Zélandu (28,3 % veškerého vývozu). Produkce hovězího masa činí téměř 576 tis. tun,
přičemž více než polovina z celkové produkce je určena na export do USA. Dalšími významnými odběrateli jsou Japonsko,
Tchajwan a Kanada. V roce 2014 export mléčných produktů dosáhl hodnoty 15,8 mld. NZD a export masa a masných
výrobků měl hodnotu 5,64 mld. NZD. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví.
Nový Zéland chce vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých
zemědělských strojů, traktorů a linek do zpracovatelského průmyslu.

• 8701 Traktory
• 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
• 8707 Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
• 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
• 8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Stavební průmysl

Po útlumu v době finanční krize prožívá aktuálně novozélandské stavebnictví velký rozvoj, kdy rezidenční i nerezidenční
výstavba roste meziročně o desítky procent (srpen 2015: rezidenční výstavba – nárůst o 13%, nerezidenční o 52% oproti
srpnu 2014). Růst výstavby byl navíc umocněn následnou znovuvýstavbou zemětřesením zdevastovaného města
Christchurch. Se stárnoucí populací bude také přibývat malých domácností o jedné osobě. Novozélanďané také investují
do prázdninových bytů či domků. V příštích 15 letech se počítá s investicemi do výstavby Christchurch a Aucklandu za 1,2
bil. CZK. Jedná se o projekty např. nové silnice, železnice, letiště v Aucklandu nebo stadion a další sportovní zařízení v
Christchurch a regionu Canterbury.

• 8547 Části izolační pro stroje el trubky izolační
• 8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj
• 8537 Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací
• 8536 Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna
• 8484 Těsnění kovoplastická soubory sestavy těsnění
• 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
• 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr
• 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
• 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
• 8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační
• 8415 Stroje přístroje klimatizační
• 3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů
• 3925 Výrobky stavební z plastů jn
• 6905 Tašky krytinové nástavce trubkové komínové aj
• 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
• 7006 Sklo lité tažené plavené vrtané aj zpracované
• 6910 Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické

Zdravotnictví

Důležitým trendem je stárnutí populace a prodlužování délky života. V roce 2025 by měl Nový Zéland dosáhnout
pětimilionové populace. V roce 2014 byla věková struktura následující: 0-14 let 20 %, 15-39 let 33 %, 40-64 33% a 65+
14,4 %; v roce 2068 by měla vypadat takto: 0-14let 15 %, 15-39 let 28%, 40-64 29% a 65+ 27,5 %. Dalším rysem populace
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věkové kategorie 15-39 je výrazný postupný úbytek „evropského“ etnika na úkor maorského, asijského a pacifického.
Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužování délky života se předpokládá i růst zdravotnického a farmaceutického
průmyslu.

• 9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka
• 9018 Nástroje lékařské chirurgické
• 9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
• 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy
• 3005 Vata gáza obinadla ap zboží
• 7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Zábava a volný čas

Průměrná porodnost na Novém Zélandu je 1,92. V průměru se ročně narodí na 60 tis. dětí. Několik let se úspěšně dováží
z ČR stavebnice ve velkých objemech. Sportovní potřeby pro novozélandský trh znamenají jak dodávky novozélandským
koncovým zákazníkům, tak do rozvíjejícího se turistického ruchu. Nový Zéland navštívilo v roce 2014 2,8 mil. turistů. Nový
Zéland je rájem venkovních aktivit. Nejpočetnější skupinou turistů jsou mladí lidé ve věku 25-34 let. Čtvrtina turistů
provozuje pěší turistiku (min.1/2 hod. chůze v přírodě). Segment mladých zejména pak Australanů, Američanů a Evropanů
jezdí na Nový Zéland na lyže, snowboard, sáňky, bungee jumping, rafting, skydiving, kajak, na ledovce a na trek. Velké
popularitě se těší i cyklistika a létání. Dobrodružná turistika je velmi rozvíjena a podporována marketingově.

• 9617 Láhve izolační aj nádoby vakuové tepelně izol
• 9503 Tříkolky,kolob,; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle
• 9504 Potřeby pro hry společenské stoly speciální
• 9506 Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty
• 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru
• 8803 Části balonů větroňů
• 6602 Hole i sedací biče bičíky jezdecké ap výrobky
• 9507 Pruty, udice rybář.
• 9303 Zbraně střelné
• 9005 Dalekohledy
• 8902 Plavidla rybářská
• 8906 Lodě, čluny
• 8801 Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala

5.2 Kalendář akcí

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
zemědělské stroje, vše pro zemědělství
14.-17. června 2017
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

EMEX
strojírenská výstava, pouze pro odborníky
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1.-3. května 2018, Auckland
web: www.emex.co.nz

BUILDNZ (dřívější název BUILDEX)
stavebnictví se zaměřením na exteriéry a interiéry (komerční, průmyslové i rezidenční)
koná se 1 x za dva roky, 25.-27. června 2017 Auckland
web: www.buildnz.com

NEW ZEALAND GIFT FAIRS
spotřební zboží (pouze pro maloobchod), třikrát v roce
18.-20. června 2017 Auckland
web: www.giftfairs.co.nz

FOODTECH PACKTECH
balicí stroje, skladovací systémy, obaly, krabice
18.-20. září 2018 Auckland
web: www.foodtechpacktech.co.nz
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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
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6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

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

Z hlediska českých vývozců na NZ trh je nejdůležitějším subjektem dovozce (distributor) s napojením na hlavní místní
odběratele nebo dealery, který volí vlastní prodejní techniku dle místních zvyklostí pro daný druh zboží (vlastní dealerská
síť, direct mailing apod.). Nelze podceňovat geografickou rozlehlost Nového Zélandu a přímé obchodní náklady zástupce,
zejména náklady distribuce zboží. Největšího obratu dosahují zahraniční firmy s vlastní pobočkou na trhu.

Největší místní dovozci zastupují zpravidla významné světové firmy a výběr vhodného partnera u nově zaváděných
výrobků je složitý. Největšího obratu ve vývozu českého zboží na NZ tak dosahují malé dovozní firmy. Česká firma může
ustanovit vlastního agenta či zástupce nebo ustanovit jako zástupce místní registrovanou firmu. Pro prodej strojního
zařízení, strojírenských technologií a komponentů lze doporučit spolupráci s místními inženýrskými firmami (engineering
consultants), neboť v tomto ohledu je nutná těsná spolupráce s investorem na bázi řešení konkrétních projektů.

I na Novém Zélandu zesiluje tlak konečných uživatelů na nákup zboží přímo z výrobních závodů. Řetězce supermarketů s
potravinami a spotřebním zbožím (Woolworths apod.) a některé obchodní domy mají vlastní dovozní oddělení a uplatňují
i vlastní značky (home brands, no name products) a přímé napojení na výrobu.

Řada českých vývozců využívá napojení australských firem na NZ trh a uzavírá zastupitelské smlouvy s australskými
partnery i pro Nový Zéland. S ohledem na geografickou vzdálenost mezi NZ a Austrálií je třeba zvážit vhodnost tohoto
řešení a vzít do úvahy zastupitelskou smlouvu přímo s novozélandským subjektem. Pro dostupný kontakt
s novozélandskými dovozci bez nutnosti cestovat na NZ je možno využívat významné evropské výstavní akce, které
zástupci z Nového Zélandu pravidelně navštěvují.

Seznamy dovozců/distributorů, prodejců mají k dispozici obchodní komory sídlící v nejdůležitějších novozélandských
obchodních centrech, oborová sdružení, poradenské a marketingové firmy a konzultanti v oblasti průzkumu trhu.
Jednoduchou základní orientaci poskytne i nahlédnutí do telefonního seznamu (Yellow Pages, internetová adresa
www.yellowpages.co.nz).

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

Při dovozu jsou vyžadovány obchodní faktura, námořní nebo letecký konosament, balící listy - pokud zboží podléhá
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fyzické kontrole a celní deklaraci. Pro celní účely není předepsána žádná forma obchodní faktury, doprovodné doložky
nebo další zvláštní doklady.

Celní dozor provádí New Zealand Customs Department. Celní správa disponuje elektronickým systémem zpracování
celních deklarací (New Zealand Customs' Casper Enhancements System), který byl uveden do provozu v polovině 90. let.
Přes 90 % deklarací je vyřízeno automaticky a ve velmi krátké době. Podrobnější informace lze nalézt na webové adrese:
www.customs.govt.nz

Celní systém zahrnuje též povolovací řízení v případě dovozu produktů, které podléhají zvláštním zdravotnickým
předpisům, a to včetně napojení na ministerstvo zemědělství a rybolovu a ministerstvo zdravotnictví.

Novozélandský celní tarif je založen na harmonizovaném celním sazebníku CCC (Customs Co-operation Council) a
bruselské nomenklatuře pro celní deklarace. Úhrada cla a daně je prováděna automaticky a je možno využít 20denního
odkladu platby. Pro správné určení deklarovaného zboží se doporučuje využít služeb kvalifikovaného celního agenta.
Celní sazby jsou často nulové, u některého zboží jsou sazby 5 nebo 10 %.

Nový Zéland poskytuje preferenční režim Austrálii (Closer Economic Relations Trade Agreement), Kanadě (Trade and
Economic Co-operation Agreement), Velké Británii (pouze na vybrané automobilové součástky), Singapuru (Closer
Economic Partnership) a ostrovům jižního Pacifiku (FIC). Dále Číně, Jižní Koreji, Malajsii, Thajsku a zemím ASEAN (uzavřené
FTA).

Vývoz strategických zemědělských produktů kontrolují marketingové organizace NZ Dairy Board, NZ Apple and Pear
Marketing Board, NZ Meat Producers Board, NZ Wool Board, NZ Fishing Industry Board, NZ Kiwifruit Board. Hlavním
úkolem těchto organizací je asistence při uplatňování důležitých vývozních komodit na zahraničních trzích, vytváření
jednotné marketingové strategie, propagace včetně zavádění obchodních značek na světový trh a kontrola kvality
vyváženého zboží. Dairy Board, Apple and Pear Board a Kiwifruit Board si zachovávají monopolní postavení a realizují
vývoz mléčných produktů, mléka, jablek, hrušek a kiwi. Ostatní udělují oprávnění k vývozu zahraničí firmám, u nichž je
garance zabezpečení kvality a techniky vývozu. Získání licence je formální záležitost a nemá restriktivní charakter. Cílem je
zamezení vytvoření špatného image NZ vývozců v zahraničí.

Nový Zéland je malou otevřenou ekonomikou, která si chrání svůj trh zejména v oblasti sanitární a fytosanitární.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní formy společností určuje the Partnership Act 1908 a Companies Act 1993. Obchodní činnost upravuje Fair Trading
Act 1986. Všechny společnosti musí být zapsány v podnikovém (obchodním) rejstříku (Registrar of Companies) a od
daňového úřadu (Inland Revenue Department) dostávají přiděleno daňové registrační číslo, tzv. IRD number.

Na Novém Zélandu je využíváno několik forem podnikání:

• společnosti s omezeným ručením - Limited (Ltd.) - naprosto převažující forma podnikání,
• společnosti s ručením neomezeným,
• partnerství (partnership), příp. partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
• podniky jednotlivce (individual proprietors),
• trusty (trusts),
• joint ventures.
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Zahraniční společnosti mohou operovat na Novém Zélandu také formou vlastní filiálky zapsané v podnikovém
(obchodním) rejstříku a s ustavenou oprávněnou osobou. Každá zahraniční společnost musí podle zákona o
společnostech (Companies Act) předkládat výroční účetní zprávu podle praxe platné na Novém Zélandu. Účetní zpráva
musí obsahovat veškerou činnost společnosti - tedy i v zemi původu nebo jiných zemích.

Zvláštním druhem činnosti je zástupce - agent. Pokud zahraniční firma ustanoví zástupce, jehož povinností je pouze
získávat objednávky, zajišťovat sklad vzorků a poskytovat technickou pomoc novozélandským zákazníkům, nepovažuje se
tato činnost za vykonávání obchodní činnosti novozélandským subjektem a činnost zástupce nepodléhá kontrole místních
úřadů. Vzhledem k výše uvedeným podmínkám a objemu dodávek je pro české firmy praktičtější ustanovení agenta na
komisní bázi.

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

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

• inzerce a publikování v denním a odborném tisku, což je se 42% podílem na inzertním trhu zároveň nejpoužívanější
forma propagace na Novém Zélandu (New Zealand Herald, The Dominion, Evening Post, The Press, Sunday Star
Times, Sunday News, National Business Review, The Independent + více než 2 000 specializovaných časopisů),

• účasti na specializovaných výstavách
• PR akce včetně sponzorování osobností
• odborné semináře a prezentace.

V rámci běžné akviziční činnosti doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce používaných tištěných
propagačních materiálů, výročních zpráv apod. včetně jazykové správnosti ověřené osobou s angličtinou jako mateřským
jazykem. Stejně tak je třeba klást velký důraz na preciznost zpracování a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na
webových stránkách.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Novozélandské subjekty většinou vyžadují u obchodních smluv doložku, dle které se řídí smlouva novozélandským
právem. Za kompromisní řešení je považováno ustanovení Mezinárodní arbitráže při Obchodní komoře v Paříži jako
příslušné instituce k řešení sporu. Praktickým mimosoudním řešením je urovnání prostřednictvím odborné právní
kanceláře, pracující v oblasti obchodního práva.

Na NZ neexistuje sdružení obchodních arbitrů nebo arbitrážní řízení při obchodních komorách, což zřejmě vyplývá z
vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. Novozélandští obchodní partneři jsou mezinárodně uznávaní jako
velmi čestní obchodníci plnící své závazky.

Obdobně jako Austrálie i Nový Zéland patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví pečlivě střeží a dodržují.
Za ochranu práv duševního vlastnictví je na Novém Zélandě zodpovědný Intellectual Property Office of New Zealand.
Podrobnější informace o této problematice lze nalézt na následující webové stránce: www.iponz.govt.nz.

6.6 Trh veřejných zakázek
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Účast zahraničních subjektů na vládních zakázkách je v zásadě možná. Pro českého dodavatele je však přímá účast značně
komplikovaná. Důležitým článkem v nabídkovém řízení je v tomto případě vlastní zastoupení, místní zástupce, pověřená
inženýrská firma apod.

Nový Zéland přistoupil v srpnu 2016 k mezinárodní Dohodě o zadávání veřejných zakázek v rámci WTO (tzv. GPA,
Government Procurement Agreement). Novozélandské firmy se tak mohou ucházet o veřejné zakázky.

Všechny tendry na Novém Zélandu lze nalézt na webové stránce: www.tenders.net.nz, kde se lze zdarma zaregistrovat a
získat podrobné informace.

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

Platební styk v obchodních vztazích probíhá výhradně na úrovni podnikatelských subjektů. ZÚ nejsou známy případy
soudně vymáhaných pohledávek. V obchodních kruzích je zvykem bezpodmínečně plnit všechny smluvní podmínky
včetně plateb.

Nejpoužívanějším nástrojem platebního styku je bankovní akreditiv. Platební morálka je velmi dobrá.

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

Místní zvyklosti:

Společenský a obchodní styk je určován britskými zvyklostmi, což určuje převážně evropský, resp. britský původ obyvatel.
Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka a všeobecných reálií oblasti. Český obchodní zástupce je přijímán
na rovnocenné úrovni a bez předsudků. Obvyklé je oslovování křestním jménem. Při prvním osobním styku je cizinec
mnohdy překvapen specifickou výslovností anglického jazyka.

I přes neformální způsob života a přátelský průběh obchodních jednání se vyžaduje v oficiálním styku společenské
oblečení (tmavý oblek).

Hlavními rysy obchodního jednání jsou dochvilnost, konkrétnost, přímočarost a plnění dohodnutých závěrů, které je
obvyklé písemně potvrdit. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné sjednat telefonicky předem, a to nejlépe na dobu
9.00 - 11.30 hod a od 13.30 - 16.30 hod, v pátek pak nejpozději do 15.30 hod.

Novozélandští partneři jsou známi svou solidností. Nový Zéland je zemí s prakticky neexistující korupcí. Potrpí si též na
rychlý telekomunikační styk, takže nepružnost, opožděné reakce či neplnění příslibu mohou vést až ke ztrátě důvěry a
zakázky.

Návštěvník NZ bývá často konfrontován s maorskou kulturou a lze doporučit se s problematikou maorského obyvatelstva
seznámit. Základní znalost problematiky bývá výhodou i při obchodním jednání.

Státní svátky:
• Nový rok: 1. a 2. leden
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• Waitangi Day (státní svátek NZ): 6. února
• Good Friday (Velký pátek): 25. března (pohyblivé datum)
• Easter Monday (velikonoční pondělí): 28. března (pohyblivé datum)
• ANZAC Day (den obětí válek): 25. duben
• Queen's Birthday (narozeniny královny): 10. června
• Labor Day (den práce): 27. října (čtvrté pondělí v říjnu)
• Christmas Day (1. svátek vánoční): 25. prosinec
• Boxing Day (2. svátek vánoční): 26. prosinec

Ve Wellingtonu, Aucklandu a Christchurch se slaví místní svátky.

Pracovní a prodejní doba:

Základní pracovní doba je 8.30 (9.00) - 17.00 hod.

• Banky: 9.00 - 16.30 hod.
• Obchody: 9.00 - 17.30 hod., v pátek 9.00 - 21.00 hod., sobota/neděle 9.00 - 13.00 hod. (pozn. některé obchody jsou

otevřeny 7 dní v týdnu, supermarkety ve velkých městech bývají otevřeny do 21 hod).
• Pošty: 8.00 - 17.00 hod.
• Restaurace: 11.00 - 22.00 hod.

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

K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas ČR s platností o 3 měsíce delší, než je doba pobytu na Novém Zélandu. Čeští
občané mohou pobývat na Novém Zélandu za účelem turistiky po dobu 90 dní bez víza. Chce-li český turista zůstat na
Novém Zélandu déle než 3 měsíce, žádá o udělení Visitors Visa na velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně (více informací
viz www.mfat.govt.nz). O prodloužení pobytu na Novém Zélandu lze žádat novozélandský Department of Immigration.
Více informací viz www.immigration.govt.nz .

Bezvízový pobyt ani turistické vízum neopravňují k pracovní činnosti. Registrace turistů přijíždějících na území Nového
Zélandu probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New
Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a
předpokládanou dobu pobytu.

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým
Zélandem (Working Holiday Scheme). Nový Zéland provádí předmětnou dohodu od 1. 3. 2005. Dohoda dává možnost
ročně 1.200 českým občanům ve věku 18-35 let získat vízum, které opravňuje k práci a pobytu na Novém Zélandu na
dobu až 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na
Novém Zélandu v rámci této dohody mohou požádat o příslušné vízum v pobočce novozélandské imigrační služby, která
sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové
adrese www.immigration.govt.nz.

Od března 2014 platí nový druh víz tzv. Enterpreneur Work Visa, který nahradil Long term business visa, a má přilákat více
podnikatelů na Nový Zéland. Žadatel musí mít kapitál minimálně 100 tis. NZD a v minulých pěti letech neprodělat
bankrot. Další informace: www.immigration.govt.nz.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Je třeba upozornit na poměrně vysokou nehodovost v automobilové dopravě a vysoký
podíl cizinců na nehodách. Za účelem řízení motorového vozidla na území Nového Zélandu platí při turistickém pobytu
mezinárodní řidičský průkaz. Dálniční poplatky na Novém Zélandu nejsou vzhledem k neexistenci dálnic zavedeny.
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Je rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou rezervaci
ubytování v hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• Základní informace o zaměstnávání a pracovních místech jsou k dispozici na http://newzealand.govt.nz
• Informace o možnosti zaměstnání imigrantů www.immigration.govt.nz/migrant
• Informace pro zájemce o dočasné zaměstnání www.immigration.govt.nz/migrant
• Studium a práce www.immigration.govt.nz, www.immigration.govt.nz/migrant
• Pracovní prázdniny pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let www.immigration.govt.nz

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nový Zéland nepatří mezi zdravotně riziková teritoria. Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování. Doporučuje
se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením. Zdravotnictví na Novém Zélandu je na velmi
dobré mezinárodní úrovni, ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké. Je
zcela nezbytné, aby turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v
zahraničí. Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na
základě Accident Compensation Scheme poskytovaným Accident Compensation Corporation (ACC). Pojištění ACC
umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu - bez ohledu, kde a jakým
způsobem k úrazu došlo. Cizinec však není oprávněn k refundaci např. ušlého výdělku apod.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

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

Generální konzulát České republiky v Sydney (GK Sydney)
Ing. Hana Flanderová, generální konzulka
Consulate of the Czech Republic
169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, Australia
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
Obchodně ekonomický úsek GK Sydney: Mgr. Michaela Jeřábková, konzulka
E-mail: commerce_sydney@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney

Působnost úřadu a konzulární obvod: pro Australské společenství, Nový Zéland, Republika Fidžijských ostrovů, Republiku
Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga a Cookovy ostrovy

Honorární generální konzulát Auckland
Gregory Shanahan – honorární generální konzul pro Severní ostrov NZ
Adresa: Level 1, 110 Customs Street West, 1010 Auckland, New Zealand
Poštovní adresa: P.O.Box 106-740, 1010 Auckland, New Zealand
Tel: +64 9 306 5883
Fax: +64 9 300 3197
e-mail: auckland@honorary.mzv.cz

Honorární generální konzulát ČR v Aucklandu zpracovává v rámci své kompetence konzulární a obchodně-ekonomickou
agendu pro Severní ostrov Nového Zélandu.

Honorární konzulát Queenstown
Vlaďka Kennett – honorární konzulka pro Jižní ostrov NZ
Adresa: Level 2, 11-17 Church Street, 9300 Queenstown
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Telefon: +64 3 409 0960
E-mail: Queenstown@honorary.mzv.cz

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

MZV ČR - odbor Asie
Loretánské nám. 5
11800 Praha 1

MPO – Odbor mimoevropských zemí
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Pracoviště – Politických vězňů 20

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro Austrálii a Nový Zéland

CzechTrade Sydney

Ing. Vojtěch Helikar - ředitel

101 Grafton St., 22. patro, kancelář č. 2201
Tower Two Westfield Bondi Junction
Sydney NSW 2000 Australia

Telefon: +61 9089 7605
Mobil: + 61 474 135 224
Skype: ZKSydney
E-mail: vojtech.helikar@czechtrade.cz
Web: www.mpo.czwww.czechtrade.cz

Ostatní z výše uvedených institucí nemají na území Nového Zélandu své zastoupení.

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

Telefonní spojení:

• Národní směrové číslo (country code) Nového Zélandu je 64.

Oblastní směrová čísla (area codes) pro vybraná města:

• 3 - Christchurch, Dunedin
• 4 - Wellington, Upper Hutt, Lower Hutt
• 6 - New Plymouth, Palmerston North
• 7 - Hamilton, Rotorua
•
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9 - Auckland.

Důležitá telefonní čísla:

• policie-tísňové volání - 111 (bez poplatku)
• záchranná služba - 111 (bez poplatku)
• hasiči - 111 (bez poplatku)

Czech – New Zealand Business Association
Michal Kadlec – výkonný ředitel
PO Box 35085, Auckland 0753
Tel. +64 9 476 7789
E-mail: m.kadlec@businexnz.com, info@cnzba.co.nz

NZ Ministry of Economic Development
33 Bowen Street
PO Box 1473, Wellington
Tel. +64 4 472 0030
Fax +64 4 473 4638
Web: www.med.govt.nz

Auckland Chamber of Commerce
Level 3, 100 Mayoral Drive
PO Box 47, Auckland
Tel. +64 9 309 6100
Fax +64 9 309 0081
Web: www.aucklandchamber.co.nz

Wellington Regional Chamber of Commerce
Level 9, 109 Featherston Street
PO Box 1590, Wellington
Tel. +64 4 914 6500
Fax +64 4 914 6524
Web: www.wgtn-chamber.co.nz

Export New Zealand
Level 1, 12-26 Swanson Street
PO Box 5099 Auckland
Tel. +64 9 309 9030
Fax: +64 9 309 9031
Web: www.exportnewzealand.org.nz

Canterbury Employers' Chamber of Commerce
57 Kilmore Street
PO Box 359, Christchurch
Tel. +64 3 366 5096
Fax +64 3 379 5454
Web: www.cecc.org.nz
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7.4 Internetové informační zdroje

• www.govt.nz - New Zealand Government
• www.nz.com - On-line průvodce po důležitých internetových adresách
• www.newzealandnow.govt.nz – průvodce pro imigranty
• www.stats.govt.nz - Statistický úřad NZ
• www.treasury.govt.nz - Ministerstvo financí NZ
• www.nzte.govt.nz - Agentura na podporu zahraničního obchodu New Zealand Trade and Enterprise
• www.enzed.com - Informace o historii, kultuře, obchodu, cestování NZ
• www.newzealand.com - Turistické informace o NZ, odkazy na další užitečné adresy
• www.yellowpages.co.nz - Zlaté stránky Telecomu Nový Zéland
• www.legislation.govt.nz - New Zealand Legislation
• www.nz-lawsoc.org.nz - New Zealand Law Society
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