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

Česky: Srílanská demokratická socialistická republika

Anglicky: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Dne 8. ledna 2015 proběhly na Srí Lance prezidentské volby, v nichž zvítězil a novým prezidentem se stal Maithripala
Sirisena. Dne 9. ledna 2015 byl jmenován novým předsedou vlády lídr United National Party Ranil Wickremesinghe, který
již pozici premiéra zastával v letech 1993 - 1994 a 2001 – 2004. Dne 22. března 2015 oznámil prezident jmenování nové
rozšířené vlády. Celkem vzrostl počet členů původně menšinového vládního kabinetu z 29 na více než 40. Vláda ve
stejném složení vydržela až do 22.5.2017, kdy prezident Sirisena částečné změny spočívající víceméně ve výměně portfólií
některých ministrů.

Členové vlády (kabinetní ministři):

1. Ranil Wickremensinghe (UNP) – Premiér, Ministr pro národní politiku a ekonomický rozvoj
2. Vajira Abeywardena (UNP) – Ministr vnitra
3. John Amarathunga (UNP) – Ministr turismu, veřejného pořádku a krizového managementu a záležitosti křesťanů
4. Thilak Marapana – Ministr se speciálním určením
5. Thalatha Atukorale (UNP) – Ministr pro zahraniční zaměstnávání
6. Risad Badhiuthee (All Ceylon Makkal Congress) – Ministr průmyslu a obchodu
7. R.M. Ranjith Madduma Bandara (UNP) – Ministr veřejné správy a managementu
8. Chandrani Bandara (UNP) – Ministr pro záležitosti žen a dětí
9. Nimal Siripala de Silva (SLFP) – Ministr dopravy
10.Palani Digambaran (National Union of Workers) – Ministr rozvoje nových vesnic v horských oblastech, infrastruktury a

komunitního rozvoje
11.Duminda Dissanayake (SLFP) – Ministr zemědělství
12.Navin Dissanayake (UNP) – Ministr plantážního průmyslu
13.S.B.Dissanayake (SLFP) – Ministr pro sociální záležitosti a dědictví Kandyan
14.Harin Fernando (UNP) – Ministr pro telekomunikace a digitální infrastrukturu
15.Daya Gamage (UNP) – Ministr pro primární průmysl
16.Mano Ganesan (Democratic People´s Front) – Ministr pro národní dialog a oficiální jazyky
17.M.K.D.S. Gunawardena (SLFP) – Ministr půdy
18.Rauf Hakeem (Sri Lanka Muslim Congress) – Ministr pro městský rozvoj, vodní zdroje a kanalizace
19.M.H.A.Haleem (UNP) – Ministr pošt a ministr pro muslimské záležitosti
20.P. Harrison (UNP) – Ministr zemědělského hospodářství
21.Kabir Hashim (UNP) – Ministr rozvoje veřejného podnikání
22.Dayasiri Jayasekara (SLFP) – Ministr sportu
23.Akila Viraj Kariyawasam (UNP) – Ministr školství
24.Mangala Samaraweera (UNP) – Ministr financí a sdělovacích prostředků
25.Gayantha Karunatilaka (UNP) – Ministr pro půdu a parlamentní reformu
26.Lakshman Kiriella (UNP) – Ministr pro univerzitní vzdělávání a dálnice
27.Faiszer Mustapha – Ministr provinčních rad a místních vlád
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28.S.B. Nawinne (SLFP) – Ministr vnitra, kultury a rozvoje Wayamba
29.Gamini Jayawickrama Perera (UNP) – Ministr udržitelného rozvoje a přírody
30.Sajith Premadasa (UNP) – Ministr pro bydlení a výstavbu
31.Susil Premajayanth (SLFP) – Ministr pro technologie, technologické vzdělávání a zaměstnání
32.Wijayadasa Rajapaksa (UNP) – Ministr spravedlnosti a Buddha Sasana
33.Arjuna Ranatunga (SLFP) – Ministr rozvoj ropných zdrojů
34.Champika Ranawaka (HU) – Ministr pro megapolis a rozvoj Západní provincie
35.Sagala Ratnayaka (UNP) – Ministr pro právo a pořádek a rozvoj jihu
36.Mahinda Samarasinghe (SLFP) – Ministr pro přístavy a lodní dopravu
37.Ravi Karunanayake (UNP) – Ministr zahraničí
38.Malik Samarawickrema – Ministr rozvojových strategií a mezinárodního obchodu
39.Rajitha Senaratne (SLFP) – Ministr zdravotnictví, výživy a přírodní medicíny
40.John Seneviratne (SLFP) – Ministr práce, odborů a rozvoje Sabaragamuwa
41.Ranjith Siyambalapiti (SLFP) – Ministr pro energetiku a obnovitelné zdroje
42.D.M. Swaminathan (UNP) – Ministr pro vězeňské reformy, rehabilitaci, přesídlení, a záležitosti hinduistů
43.Chandima Weerakkody (SLFP) – Ministr pro rozvoj schopností a odbornou přípravu
44.Anura Priyadharshan Yapa (SLFP) - Ministr pro krizový management
45.Vijith Vijayamuni Zoysa – Ministr zavlažování řízení vodních zdrojů

Ministerstvo Mahaweli (zahrnuje i portfolio rybářství) spadá pod státního ministra Mahindu Amaraweerua, ministerstvo
obrany a ministerstvo pro národní integraci a rekonstrukci spadá pod prezidenta Sirisenu.

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
• Počet obyvatel: 22,253 mil (odhad k červenci 2016)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,8 % (odhad 2016)
• Průměrná délka života: 76.8 let
• Dětská úmrtnost: 6,2/1000 obyv.

Ve městech žije 18.4 % obyvatel.

Demografické složení:

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

0-14 2 760 821 2 652 747 24,35 %

15-24 1 660 402 1 608 022 14,7 %

25-54 4 544 253 4 729 544 41,71 %

55-64 1 018 357 1 181 060 9,89 %

Nad 65 882 740 1 197 054 9,35 %
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Národnostní složení:

• Sinhálci 74.9 %
• srílanští Tamilové 11.2 %
• indičtí Tamilové 4,2 %
• Muslimové (Moorové, arabského původu) 9,2 %
• ostatní 0,5 %

Náboženské složení:

• buddhismus (70,2 %)
• hinduismus (12,6 %)
• islám (9,7 %)
• křesťanství (6,1 %)
• ostatní (1,35)
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

HDP v mld. USD 56,6 66,5 75,2 79,7 82,2

Meziroční růst
HDP v %

9,1 3,4 4,9 4,8 5,0

HDP na obyvatele
v EUR

2 740,0 3195,0 3586,0 3 638,0 3 773,0

Míra inflace v % 7,5 7,0 3,3 0,9 4,3

Míra
nezaměstnanosti v
%

4,0 4,4 4,4 4,8 4,5

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru
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Ve srovnání s ekonomickým boomem po skončení občanské války se ekonomická expanze v posledních dvou letech
výrazně zpomalila. Slabá globální poptávka a vnitropolitické změny byly charakteristické pro minulý rok stejně jako
expanzivní fiskální politika vlády po prezidentských volbách v lednu 2015 a parlamentních volbách v srpnu 2015.

Slabým místem místní ekonomiky je stále rostoucí státní dluh a malé fiskální rezervy. Problémem jsou především 6 % a
více procenty úročené čínské půjčky, které byly uzavírány na 15 a více let a podle LK Centrální banky činí více než 6 mld.
USD. Devizové rezervy klesly z 8,21 mld. USD v roce 2014 na 7,06 mld. USD v roce 2016. Ve světle předpokládaných
splátek zahraničního dluhu ve výši 5,6 mld. USD v roce 2018 rozhodla vláda v březnu 2017 k pozastavení jakýchkoliv
nových půjček minimálně na příští tři roky.

Problémem zůstává slabá globální poptávka a přetrvávající nejistoty týkající se politického vývoje země.

Pokud jde o zahraniční investory, neotřesitelnou pozici zaujímá Čína. Bez ohledu na čínskou dominanci Srí Lanka hodlá
prohlubovat ekonomickou integraci v rámci regionu jižní Asie, především vůči Indii a Pákistánu, se kterými má uzavřenou
FTA.

Zásadní výzvou pro srílanskou vládu jsou revize fiskální politiky země a omezení výdajové stránky státního rozpočtu, které
by dokázaly zaručit udržitelný ekonomický rozvoj ostrovního státu. Vláda přijala reformní program podporovaný i MMF
zaměřený na snížení fiskálního deficitu, přebudování zahraničních rezerv a zavedení jednoduššího, daňového systému.
Výsledkem by mělo být znovunastolení makroekonomické stability.

Dle nejnovější zprávy MMF je program naplňován, makroekonomické a finanční podmínky se začaly stabilizovat, inflace
má snižující se tendenci, zlepšila se platební balance. Státní rozpočet na rok 2017 se zaměřuje na posílení státních financí
prostřednictvím zvyšování příjmové stránky. Pro trvalou fiskální konsolidaci budou nyní důležité doplňující strukturální
reformy v daňové oblasti, správa veřejných financí a dohled nad státem vlastněných podnicích.

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

Vývoj státního rozpočtu ukazuje tabulka (údaje v mld. LKR)

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 1 040 1278 1493 1 152 1 180

Výdaje 1 539 1785 1912 1852 2 004

Bilance -499 -421 -419 -690 -824
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1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,
zahraniční zadluženost, dluhová služba

2012 2013 2014 2015 2016

Bilance běžného
účtu (% HDP)

-6,9 -3,8 -2,6 -2,5 -2,3

Bilance finančního
účtu (miliardy
USD)

-4,263 -3,126 -1,936 -1,886 -1 803

Bilance
kapitálového účtu
(mil. USD)

130,3 70 58 66 61

Devizové rezervy
(miliardy USD)

6,900 7,495 8,209 7,300 7,060

Zahraniční
zadluženost
(miliardy USD)

37.1 33.9 43.0 44.3 47,65

Zahraniční
zadluženost (%
HDP)

62.5 53.6 54.6 44.3 57,9

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a
Exchange Control Act.

Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním
bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance.

Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky,
http://www.cbsl.gov.lk/.
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Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních.

Hlavní srílanské banky:

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank,
Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian
Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank,
State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.

1.7. Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a
privatizace. Maximální daň podnikům byla v r. 2006 snížena z 35 %. V r. 2009 byla zavedena daň na obnovu národa (NBT).
V r. 2011 došlo ke zrušení daně z úvěrů, DPH ze zálohy, zrušení daně ze společenské zodpovědnosti a daně z obratu.

Rozpočet pro rok 2016 přinesl schválení jedné standardní sazby DPH ve výši 15 % místo předcházejících čtyř daňových
pásem a dále zrušil stávající srážkové daně pro banky a finanční instituce odečitatelné z úroků z vkladů ve výši 2.5%.

Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Srílanská demokratická socialistická republika

Anglicky: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

8. ledna 2015 proběhly na Srí Lance prezidentské volby, v nichž zvítězil a novým prezidentem se stal Maithripala
Sirisena. 9. ledna 2015 byl jmenován novým předsedou vlády lídr United National Party Ranil Wickremasinghe, který již
pozici premiéra zastával v letech 1993 - 1994 a 2001 – 2004. Jmenování členů nové vlády provedl prezident s výhradou,
že se jedná o vládu dočasnou, jejíž mandát je omezen konáním parlamentních voleb v roce 2015. 22. března 2015 oznámil
srílanský prezident Maithripala Sirisena jmenování nové rozšířené vlády, která vznikla spojením členů Sri Lanka Freedom
Party, jejímž předsedou je právě Sirisena, a United National Party, jejímž lídrem je současný premiér Ranil
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Wickremasinghe. Sirisena do nové vládní sestavy začlenil 26 poslanců SLFP, kteří zaujali místa kabinetních ministrů,
státních ministrů a náměstků.

Celkem vzrostl počet členů původně menšinového vládního kabinetu z 29 na více než 40. SLFP a UNP, které nově vytvořily
„Národní vládu“, mají nyní dohromady potřebnou dvoutřetinovou většinu pro prosazení ústavních změn a nového
volebního zákona v parlamentu. K posledním změnám ve složení kabinetu došlo v souvislosti s parlamentními volbami
v srpnu 2015.

Členové vlády (cabinet ministers)

1. Ranil Wickremensinghe (UNP) – Premiér, Ministr pro národní politiku a ekonomický rozvoj
2. Vajira Abeywardena (UNP) – Ministr vnitra
3. John Amaratunga (UNP) – Ministr Turismu, veřejného pořádku a krizového managementu a záležitosti křesťanů
4. Mahinda Amaeaweera (SLFP) – Ministr pro rybářství a vodní zdroje
5. Thalatha Atukorale (UNP) – Ministr pro zahraniční zaměstnávání
6. Risad Badhiuthee (All Ceylon Makkal Congress) – Ministr průmyslu a obchodu
7. R.M. Ranjith Madduma Bandara (UNP) – Ministr veřejné správy a managementu
8. Nimal Siripala de Silva (SLFP) – Ministr dopravy
9. Palani Digambaran (National Union of Workers) – Ministr rozvoje venkova a komunitního rozvoje
10.Duminda Dissanayake (SLFP) – Ministr zemědělství
11.Navin Dissanayake (UNP) – Ministr plantážního průmyslu
12.S.B.Dissanayake (SLFP) – Ministr pro sociální záležitosti
13.Harin Fernando (UNP) – Ministr pro telekomunikace a digitální infrastrukturu
14.Daya Gamage (UNP) – Ministr pro primární průmysl
15.Mano Ganesan (Democratic People´s Front) – Ministr pro národní dialog
16.M.K.D.S. Gunawardena (SLFP) – Ministr půdy
17.Rauf Hakeem (Sri Lanka Muslim Congress) – Ministr pro městský rozvoj, vodní zdroje a kanalizace
18.M.H.A.Haleem (UNP) – Ministr pošt a ministr pro muslimské záležitosti
19.P. Harrison (UNP) – Ministr pro zemědělské záležitosti
20.Kabir Hashim (UNP) – Ministr rozvoje veřejného podnikání
21.Dayasiri Jayasekara (SLFP) – Ministr sportu
22.Chandrani Bandara Jayasinghe (UNP) – Ministr pro záležitosti žen a dětí
23.Akila Viraj Kariyawasam (UNP) – Ministr vzdělání
24.Ravi Karunanayake (UNP) – Ministr financí
25.Gayantha Karunatileka (UNP) – Ministr pro parlamentní reformu a média
26.Lakshman Kiriella (UNP) – Ministr pro univerzitní vzdělávání a dálnice
27.Tilak Marapana (UNP) – Ministr pro právo a pořádek
28.S.B. Nawinne (SLFP) – Ministr práce, vnitra, kultury a Wayamba Development
29.Gamini Jayawickrama Perera (UNP) – Ministr udržitelného rozvoje a přírodu
30.Sajith Premadasa (UNP) – Ministr pro bydlení a výstavbu
31.Susil Premajayanth (SLFP) – Ministr pro technologie, technologické vzdělávání a zaměstnání
32.Wijeyadasa Rajapakshe (UNP) – Ministr spravedlnosti a Buddha Sasana
33.Arjuna Ranatung (SLFP) – Ministr pro přístavy a lodní průmysl
34.Champika Ranawaka (HU) – Minister pro megapolis a rozvoj Západní provincie
35.Sagala Ratnayaka (UNP) – Ministr rozvoje jihu
36.Mahinda Samarasinghe (SLFP) – Ministr pro rozvoj schopností a odbornou přípravu
37.Mangala Samaraweera (UNP) – Ministr zahraničí
38.Rajitha Senaratne (SLFP) – Ministr zdravotnictví, výživy a přírodní medicíny
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39.John Senewiratne (SLFP) – Ministr práce a odborů
40.Ranjith Siyambalapiti (SLFP) – Ministr pro energetiku a obnovitelné zdroje
41.D.M. Swaminathan (UNP) – Ministr pro rehabilitaci a přesídlení, rekonstrukci a ministr pro záležitosti hinduistů
42.Chandima Weerakkody (SLFP) – Ministr pro plyn a ropu
43.Anura Priyadharshan Yapa (SLFP) - Ministr pro krizový management
44.Sarath Fonseca (DP) - Ministr regionálního rozvoje

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

• Počet obyvatel: 22,053 mil (odhad k červenci 2015)
• Podíl obyvatelstva pod hranicí chudoby: 8.9 % (odhad 2010)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,84 % (odhad 2015)

Demografické složení

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

0-14 2 764 848 2 655 218 24.58 %

15-24 1 652 884 1 604 089 14.77 %

25-54 4 526 146 4 718 156 41.9 %

Zdroj: http://www.indexmundi.com/sri_lanka/demographics_profile.html, World Factbook CIA

Na celkové populaci se muži podílí zhruba 49 % a ženy 51 %. Ve městech žije 18.4 % obyvatel. Průměrná délka života:
76.56 let. Gramotnost: 92.6 %. Dětská úmrtnost: 8.8/1000 obyv.

Národnostní složení

• Sinhálci 74.9 %
• srílanští Tamilové 11.2 %
• indičtí Tamilové 4,2 %
• Muslimové (Moorové, arabského původu) 9,2 %
• ostatní 0,5 %

Náboženské složení

• buddhismus (70,2 %)
• hinduismus (12,6 %)
• islám (9,7 %)
• křesťanství (6,1 %)

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
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HDP v mld USD 59,8 56,6 66,5 75,2 79,7

Meziroční růst
HDP v %

8.4 9.1 3.4 4.9 4.8

HDP na obyvatele
v EUR

2 909.0 2 740.0 3195.0 3586.0 3 775.0

Míra inflace v % 6.7 7.5 7.0 3.3 0.9

Míra
nezaměstnanosti
v %

4,2 4,0 4,4 4,4 4.8

Zdroj: http://focus-economics.com/countries/sri-lanka

Rozpočet pro r. 2015, který předkládala ještě předcházející vláda prezidenta Rajapaksy, byl opozicí silně kritizován jako
nerealistický a populistický a zahrnoval řadu změn v daňové oblasti – především snížení taxativně vyčtených daní a
zvýšení státních subvencí v daných oblastech, zvýšení platů státních úředníků a vytvoření vyššího počtu pracovních míst
ve státní správě. Pro rok 2015 si vláda kladla za cíl dosáhnout příjmu per capita ve výši 4000 USD a počítala s příjmy z
vývozu ve výši 11.5 mld USD a dalšími příjmy (daně, cla atd.) ve výši 1.4 mld USD v roce 2015. Schodek HDP dosáhl v roce
2015 6 % HDP.

Růst HDP podle byl nakonec pro r. 2015 ve výši 4.8% a pro rok 2016 predikuje mírné zlepšení na 5.3%. Infrastrukturní
projekty a stavebnictví, které byly hlavním tahounem růstu HDP v předcházejících 5 letech, ve 2. polovině r. 2015 výrazně
zpomalily; částečnou kompenzací byl nárůst výdajů v sektoru služeb a souvisejícím velkoobchodě a maloobchodě.

V roce 2015 došlo k meziročnímu poklesu exportu LK (o 5.7 %), jakož i k poklesu dovozu (o 2,5 %). Pokles exportu byl
ovlivněn snížením vývozu textilu a oděvů do EU, zákazem na vývoz rybího masa a produktů a slabou sklizní čaje (propad o
33.9%). Obchodní bilance LK v roce 2015 skončila deficitem ve výši 8,4 miliardy USD.

Slabým místem místní ekonomiky je stále rostoucí státní dluh a malé fiskální rezervy. Snížení státního dluhu a také
ekonomické závislosti na Číně se stalo leitmotivem nové Sirisenovy vlády, která se již koncem ledna 2015 obrátila na IMF
se žádostí o pomoc při redukci zahraničního dluhu. Celková výše státního dluhu se jen na začátku roku 2015 pohybovala
kolem 7.2 mld LKR, což je 75.4% HDP země (v roce 2014). 40% vládních zisků z daní jde na umoření dluhu a problémem
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jsou především 6 a více procenty úročené čínské půjčky, které byly uzavírány na 15 a více let a podle LK Centrální banky
činí více než 6 mld USD. Devizové rezervy klesly z 8,209 mil USD na 7300 mil USD.

Ekonomika LK tak není bráněna proti případným výpadkům nebo ekonomické nestabilitě na mezinárodní scéně. Expertní
tým IMF, který navštívil Kolombo v září 2015 a také později, opětovně varoval před dalším půjčováním LK státu, upozornil
na nutnost diverzifikovat strukturu exportu a mít se na pozoru ohledně nově uzavíraných a nevýhodně úročených
půjček/úvěrů, které nejsou sjednávány na „bilaterálním“ základě, ale na komerční bázi, a dále revidovat systém státních
subvencí, daňový výjimky nebo liberalizovat trh s nemovitostmi. 28. dubna 2016 schválil v rámci rozšířené facility
(Extended Fund Facility) úvěr až do výše ekvivalentu 1,5 miliardy USD na podporu ekonomických reforem LK
v následujících třech letech.

Nově projednávaný rozpočet pro r. 2016 je podle IMF příležitostí, kdy prosadit zásadní daňově reformy a
restrukturalizovat především státní správu a výdaje v ní. Schodek státního rozpočtu podle dostupných údajů v r. 2015
nakonec dosáhl 6 % HDP, pro r. 2016 by se jej mělo v ideálním případě pokusit udržet ve stejné výši, ale IMF spíše počítá
s výsledkem 6.5-6.8% HDP.

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

Vývoj státního rozpočtu ukazuje tabulka (údaje v mld. LKR)

2011 2012 2013 2014 2015

Příjmy 923 1 040 1278 1493 1 152

Výdaje 1 397 1 539 1785 1912 1852

Deficit bez grantů -460 -499 -421 -419 -690

Zdroj: http://www.treasury.gov.lk/

Rozpočet pro rok 2014 již počítal původně s růstem HDP 7,5 % v roce 2014 a přibližným deficitem 5,5 % (oproti 5,9 %
v předchozím roce). Rozpočet byl zaměřen především na rozvoj kapitálových trhů, zvýšení podílu finančního sektoru na
ekonomickém růstu a podporu malých a středních podniků. V roce 2015 se deficit rozpočtu vyšplhal se až na konečných
7.2% HDP.

Zásadní výzvou pro srílanskou vládu v roce 2016 je revize fiskální politiky země a omezení výdajové stránky státního
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rozpočtu, které by dokázaly zaručit udržitelný ekonomický rozvoj ostrovního státu. Podle Asijské rozvojové banky ovlivní
místní ekonomiku stejně jako v roce 2015 slabá globální poptávka a přetrvávající nejistoty týkající se politického vývoje
země. Slabá poptávka a nízké ceny budou i nadále pozdržovat ekonomický růst a výkonnost a zvýší tlak na platební
bilanci i za situace, kdy nižší ceny ropy předpovídané pro rok 2016 budou působit opačným směrem k vyrovnání tohoto
tlaku.

Ve srovnání s ekonomickým boomem po skončení občanské války ekonomická expanze v posledních dvou letech výrazně
zpomalila. Slabá globální poptávka a vnitropolitické změny byly charakteristické pro minulý rok stejně jako expanzivní
fiskální politika vlády po prezidentských volbách v lednu 2015 a parlamentních volbách v srpnu 2015. Politické změny a
ochod předcházejícího establishmentu prezidenta M. Rajapaksy poznamenaly ochotu investorů, kteří se rozhodli
vyčkávat v situaci, kdy se vláda neúspěšně snažila omezit některé veřejné výdaje a pozastavila některé z velkých
investičních projektů schválených předcházejícím kabinetem M. Rajapaksy.

Nutnost srílanské vlády pokročit ve fiskální konsolidaci země může zpomalit příliv zahraničních investic a další příliv
kapitálu. V únoru 2016 Fitch Ratings snížili rating Srí Lanky z BB+ na BB- s negativním výhledem kvůli narůstajícímu
riziku refinancování a slabším veřejným výdajům. Fiskální konsolidace země záleží na podobě státního rozpočtu pro rok
2016 a nastavení národní strategie rozvoje, která si klade za cíl získat větší objem domácích i zahraničních investic.

Sektor veřejných investic má v roce 2016 potenciál k růstu, pokud se podaří materializovat další zdroje příjmů do státního
rozpočtu. Za těchto okolností a s předpokladem oživení globální ekonomiky je pravděpodobnost zvýšení investic i v rámci
soukromého sektoru a mírného hospodářského růstu až na 5.3% v roce 2016 a dále na 5.8% v roce 2017.

LK se hodlá do budoucna zaměřit na diverzifikaci zemědělské produkce s důrazem na následné zpracování a konzervaci.
Pokračující růst stále zažívá cestovní ruch, kdy LK v r. 2012 již navštívilo více než 1 milion turistů a zisky z turismu se v r.
2012 navýšily o 25,1 %. Stejný trend pokračoval i v roce 2013, kdy byla překonána hranice 1,2 milionu turistů a v roce
2014, kdy zem navštívilo dokonce 1.5 mil zahraničních návštěvníků. V roce 2015 se Srí Lanka přiblížila dvoumilionové
hranici příjezdem 1.8 mil turistů.

Rostou také transfery přicházející od Srílančanů v zahraničí, které v r. 2012 narostly o 16,3 % na výši 6 mld. USD. Do
zahraničí za prací přitom odchází na rozdíl od minulých let stále více kvalifikované pracovní síly, příjmy z remitencí se
v roce 2014 pohybovaly kolem téměř 7 mld USD. V roce 2015 byl díky oslabené indické rupii zaznamenán mírný pokles
ziků z remitecí ve výši 6.98 mld USD.

Srí Lanka hodlá prohlubovat ekonomickou integraci v rámci regionu jižní Asie, především vůči Indii a Pákistánu, se kterými
má uzavřenou FTA. Stejně tak se očekává zvýšení dovozů, především kvůli rostoucí poptávce v Severní a Východní
provincii. Nárůst objemu investic a oživení domácí spotřeby jsou nutnými předpoklady pro obnovení tempa růstu HDP v
příštích dvou letech.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Bilance běžného -7.7 -6.9 -3.8 -2.6 -2.5
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účtu (% HDP)

Bilance
finančního účtu
(miliardy USD)

-4.788 -4.263 -3.126 -1.936 -

Bilance
kapitálového účtu
(mil USD)

164.4 130.3 70 58 -

Devizové rezervy
(miliardy USD)

6.000 6.900 7.495 8.209 7.300

Zahraniční
zadluženost
(miliardy USD)

32.7 37.1 33.9 43.0 44.3

Zahraniční
zadluženost (%
HDP)

55.4 62.5 53.6 54.6 44.3

Zdroj: www.knoema.com, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111570.pdf

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a
Exchange Control Act.

Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí a to komerčním
bankám, registrovaným finančním společnostem (47) a specializovaným bankám (7), kterým může veřejnost svěřovat své
finance.

Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky,
http://www.cbsl.gov.lk/. Průměrný úrok z úvěrů komerčních bank v r. 2014 činil 7.84 % a v roce 2015 došlo k dalšímu
snížení na průměrných 7.4%.

Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních.

Hlavní srílanské banky:

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank (založena vládou v r. 2005 na podporu malých a středních podniků)

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd.,
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NDB Bank, Nations Trust Bank, Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian
Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank,
State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.

1.7 Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a
privatizace. Maximální daň podnikům byla v r. 2006 snížena z 35 %. V r. 2009 byla zavedena daň na obnovu národa (NBT).
V r. 2011 došlo ke zrušení daně z úvěrů, DPH ze zálohy, zrušení daně ze společenské zodpovědnosti a daně z obratu.

Rozpočet pro rok 2016 přinesl schválení jedné standardní sazby DPH ve výši 15% místo předcházejících čtyř daňových
pásem a dále zrušení stávající srážkové daně pro banky a finanční instituce odečitatelné z úroků z vkladů ve výši 2.5%.

Podrobnosti k jednotlivým daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/SitePages/Default.aspx.
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2. Zahraniční obchod a investice
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V mil. USD

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 9 776,5 10 394,3 11 130,1 10 504,9 10 120,1

Dovoz 19 190,2 18 002,8 19 416,8 18 934,6 18 640,4

Bilance -7 608,5 -7 608,5 -8 286,7 -8 429.7 -8 520,3

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším jednotlivým vývozním trhem je EU. V rámci EU je největším odběratelem zboží V. Británie s 35 %, dále
Německo a Itálie. Za EU následují USA a Indie. Největší dovozy jsou z asijských zemí, mezi nimiž hraje dominantní úlohu
Indie, dále Čína Japonsko, Singapur a SAE. V rámci EU jsou největšími dovozními partnery Francie, Velká Británie a
Německo.

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textilie a oděvy, čaj a koření, pryž, kokos, ryby, gumové výrobky a drahé kameny.

Hlavními dovozními položkami jsou ropa, textilie, strojírenské zařízení a dopravní prostředky, stavební materiál, produkty
z minerálů, potraviny.

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

Zóna volného obchodu funguje v přístavu Kolombo za obvyklých podmínek. Dále v zemi fungují pod správou Board of
Investment (BOI) tzv. exportní procesní zóny (EPZ):

1. a) Katunayake (190 ha, vzdálenost od Kolomba 29 km)
2. b) Biyagama (180 ha, 24 km)
3. c) Koggala (80 ha, 132 km)
4. d) Malwatta (25 ha, 38 km)
5. e) Mirigama (264 ha, 57 km)
6. f) Wathupitiwela (125 ha, 57 km)
7. g) Mawathagama (20 ha, 115 km)
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8. h) Polgahavela (20 ha, 75 km)
9. i) Horana (167 ha, 50 km)

Dále na Srí Lance existují průmyslové zóny určené pro dílčí odvětví:

1. a) oděvy a textilní průmysl: MAS Fabric Park, Thulhiriya
2. b) IT: Orion City IT Park, Colombo 9 –

Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.investsrilanka.com/

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

Vláda se zaměřuje především na získání FDI ze zahraničí na budování infrastruktury, finančního průmyslu, energetiku,
cestovní ruch, rybářství a IT sektor. Pokud jde o zahraniční investory, neotřesitelnou pozici zaujímá Čína. Největšími
investicemi se v roce 2016 stalo znovuobnovení Čínou financovaného 1,5 miliardového projektu Colombo Port City
a podpis rámcové smlouvy s China Merchants Port Holdings Company (CMPort) o obnově strategického přístavu
Hambantoto. Celková výše investice by měla činit 1,4 mld. USD. Za Čínou následují Indie, Japonsko, EU (nejvíce Německo),
Singapur, Jižní Korea, a USA. Financování bylo směrováno přes ADB (Asian Development Bank), IDA (International
Development Association) a EIB (European Investment Bank). Nejvíce kontraktů se týkalo financování infrastruktury. Bez
ohledu na čínskou dominanci Srí Lanka hodlá prohlubovat ekonomickou integraci v rámci regionu jižní Asie, především
vůči Indii a Pákistánu, se kterými má uzavřenou FTA.

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

Investiční klima na Srí Lance je jedno z nejliberálnějších v Asii. Od dubna r. 2002 je povoleno zakládat podniky plně ve
vlastnictví zahraničního investora i v oblastech, kde toto nebylo v minulosti možné, jako je výstavba budov a silnic,
hromadná doprava, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovny, výroba a distribuce energie. Mezi tzv. regulovaná odvětví
patří letecká doprava, pobřežní doprava, výroba zbraní, alkoholu, tisk peněz, dobývání drahých kamenů a loterie.

Naprostou prioritou v minulých letech byla odvětví, která se mohla podílet na obnově válečného konfliktu, tj. investice do
infrastruktury, odsolování půdy, čistění vody, zpracování odpadních vod, stavebnictví, obnova turistické infrastruktury a
služeb.

Vláda má připravený nový plán nazvaný „Balagathu Lanka“ zacílený na pokrok země a individuální prosperitu
prostřednictvím rozšiřování exportního trhu a přivábení masivního počtu zahraničních investorů. Plán soustředí pozornost
na dva primární ekonomické koridory - Severovýchodní a Jihozápadní - i na sekundární koridor Centrální vysočiny a v
jejich rámci na růst průmyslu a turistiky. Vláda hodlá přivábit v následujících 10 letech investory a investice ve výši 50 mld.
USD. Očekává, že nejvíce investorů přijde z asijských zemí a nemalá část také ze zemí Blízkého východu.

Obecně platí, že vláda podporuje hlavně investice do těchto odvětví:

• Diverzifikace průmyslu a služeb se zaměřením na pokročilé technologie a na odvětví s nejvyšší přidanou hodnotou;
• Velké investice do infrastruktury (železnice, letiště, přístavy, energetika, úpravny vod;
• Rafinerie;
• Výroba průmyslových strojů, zařízení a produktů (ocel, cement, textil, nábytek)
• Obnovitelné zdroje energie
• Cestovní ruchu a související služby;
• Informační technologie a související služby;
• Výzkum a vývoj.
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Vláda chystá řadu podnětů, které mají přilákat do země zahraniční investory. Jde např. o udělování pětiletého
rezidenčního víza pro investory s minimální výší investic 300 000,- USD a právo na pronájem půdy pro ty, kdo chtějí
investovat alespoň 1,5 mil. USD.

Klíčovou institucí je Board of Investment, na který je nutno se obrátit se žádostí, jejíž vyřízení trvá v závislosti na druhu
investice do 30 dnů. V případě tzv. automatického schvalovacího postupu je v podstatě žádost schválena ihned. Dalším
krokem je pak registrace firmy podle zásad zmíněných v kapitole 8.3. Vláda poskytuje investorům pobídky v závislosti na
velikosti a druhu investice. Přesné informace je možno získat na webových stránkách www.boi.lk.

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 10558,8 9776,5 10394,3 11130,1 10504,9

dovoz 20268,8 19190,2 18002,8 19416,8 18934,6

bilance -9710 -7608,5 -7608,5 -8286,7 -8429.7

Zdroj: http://wwe.cbsl.gov.lk/htm/english/08_stat/s_3.html

Z uvedené tabulky je zřejmé, že zahraniční obchod LK postrádá výraznější impulsy. Vývoz dlouhodobě osciluje kolem 10
miliard USD a dovoz na dvojnásobně vyšší úrovni, přičemž změny v jednotlivých letech odrážejí cyklické faktory, jakož i
zákaz vývozu ryb do EU v roce 2015, na straně dovozů se jedná o faktory ovlivňující výši produkce klíčových komodit
(zejména čaje), přičemž v roce 2015 se výraznou měrou na celkovém poklesu dovozu podílely nízké ceny ropy.
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Teritoriální směřování vývozů v % (2014):

USA 25

UK 10.2

Indie 5.7

Itálie 5.6

Německo 4.6

Teritoriální směřování dovozů v % (2014):

Indie 20.7

Čína 17.8

UAE 9.1

Singapur 6.6

Japonsko 4.9

Největším jednotlivým vývozním trhem jsou USA, následovány EU. Dohromady tyto dva trhy dosahují téměř 60 %
srílanského vývozu. Asie jako takové Srí Lanka směřuje 13 % svých vývozů. Největší dovozy jsou z asijských zemí, mezi
nimiž hraje dominantní úlohu Indie, dále Čína a Singapur, které pomalu Indii dohánějí.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Srí Lanka se dělí na základě 13. dodatku k Ústavě z r. 1978 na 9 provincií (Central, Eastern, Nothern, North-Central,
North-Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva, Western).

Hlavní město: Sri Jayawardenepura

Faktické hlavní město: Kolombo – 648 tis. obyv.

Další velká města: Galkissa – 216 tis., Moratuwa – 185 tis., Jaffna – 169 tis., Negombo – 137 tis.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky Srí Lanky: textilie a oděvy, čaj a koření, pryž, kokos, ryby, gumové výrobky a drahé kameny.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

18/50 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/srilanka


Průmyslové výrobky tvoří přes 70 % exportu (z toho oděvy a textilie více než 40 %), dále zemědělské produkty kolem 25
% exportu (z toho cca 20% čaj). Údaje pro rok 2015 ještě nebyly Odborem pro sčítání lidu a statistické údaje Ministerstva
vnitra LK zveřejněny.

Nejdůležitější dovozní položky: textil a bavlna, produkty z minerálů, ropa, stavební materiál, potraviny, strojírenské
zařízení a dopravní prostředky, potraviny.

Pokračující ekonomický růst vyvolává vyšší potřebu dovozů ropy, která představuje největší podíl, a investičního zboží a
textilu (hlavně látek) k dalšímu zpracování.

Více na: http://www.statistics.gov.lk/pocket%20book/chap09.pdf.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu funguje v přístavu Kolombo za obvyklých podmínek. Dále v zemi fungují pod správou Board of
Investment (BOI) tzv. exportní procesní zóny (EPZ):

a) Katunayake (190 ha, vzdálenost od Kolomba 29 km)

b) Biyagama (180 ha, 24 km)

c) Koggala (80 ha, 132 km)

d) Malwatta (25 ha, 38 km)

e) Mirigama (264 ha, 57 km)

f) Wathupitiwela (125 ha, 57 km)

g) Mawathagama (20 ha, 115 km)

h) Polgahavela (20 ha, 75 km)

i) Horana (167 ha, 50 km)

Dále na Srí lance existují průmyslové zóny určené pro dílčí odvětví:

a) oděvy a textilní průmysl: MAS Fabric Park, Thulhiriya - www.masfabricpark.com

b) IT: Orion City IT Park, Colombo 9 - www.orioncity.com

Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.investsrilanka.com/

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Poté co přímé zahraniční investice (FDI) dosáhly vrcholu v r. 1997 hodnotou 450 mil. USD díky privatizačnímu programu,
došlo k jejich útlumu kvůli politické nestabilitě. Příliv investic se postupně zvyšoval a v roce 2006 již překročil rekordní
úroveň r. 1997, kdy se ve srovnání s r. 2005 příjem FDI ztrojnásobil.

Po skončení občanské války v r. 2009 začaly FDI opět narůstat a v r. 2012 dosáhly dalšího vrcholu hodnotou 1,3 mld. USD
a to především do oblasti infrastruktury, energetiky, stavebnictví, textilního průmyslu, telekomunikací, ropného průmyslu
a zpracování zemního plynu, potravinářství a výroby dopravních zařízení. V roce 2014 byly získány FDI ve výši 1.685 mld
USD a pro rok 2015 vláda stanovina cíl překonat hranici 2 mld USD.

Vláda se zaměřuje především na získání FDI ze zahraničí na budování infrastruktury, finančního průmyslu, energetiku,
cestovní ruch, rybářství a IT sektor. V r. 2013 se skóre 60,7 na 81. místě na žebříku ekonomické svobody, kdy si polepšila
oproti roku 2014 o 2,4 bodu díky zlepšení investiční a fiskální svobody a kontrole státních výdajů. V roce 2015 však
následoval mírný propad na 58.6 bodu.

Největšími investory jsou nadále Japonsko, EU, Singapur, Jižní Korea, Indie, USA a SRN. Financování bylo směrováno přes
ADB (Asian Development Bank), IDA (International Development Association) a EIB (European Investment Bank). Nejvíce
kontraktů se týkalo financování infrastruktury.

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

Investiční klima na Srí Lance je jedno z nejliberálnějších v Asii. Od dubna r. 2002 je povoleno zakládat podniky plně ve
vlastnictví zahraničního investora i v oblastech, kde toto nebylo v minulosti možné, jako je výstavba budov a silnic,
hromadná doprava, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovny, výroba a distribuce energie. Mezi tzv. regulovaná odvětví
patří letecká doprava, pobřežní doprava, výroba zbraní, alkoholu, tisk peněz, dobývání drahých kamenů a loterie. Od r.
2011 není možné si půdu na Srí Lance koupit, ale pouze pronajmout.

Klíčovou institucí je Board of Investment, na který je nutno se obrátit se žádostí, jejíž vyřízení trvá v závislosti na druhu
investice do 30 dnů. V případě tzv. automatického schvalovacího postupu je v podstatě žádost schválena ihned. Dalším
krokem je pak registrace firmy podle zásad zmíněných v kapitole 8.3. Vláda poskytuje investorům pobídky v závislosti na
velikosti a druhu investice. Přesné informace je možno získat na webových stránkách www.boi.lk.

V žebříčku „Doing Business“ Světové banky se Srí Lanka v r. 2015 držela na 113. místě. V roce 2016 si o několik příček
polepšila a posunula se na 107 příčku. Oproti předcházejícím letům se Srí Lanka zlepšila v kategoriích zahájení obchodu,
registrace nemovitostí, získání stavebních povolení a zavedení elektřiny. Naopak si Srí Lanka pohoršila v řešení platební
neschopnosti, ochrany investorů a přístupu k úvěrům.

Podrobná srovnávací zpráva s jinými zeměmi popisuje podmínky na Srí Lance v oblasti zahájení podnikání, získání
stavebních povolení, registrace majetku, získání úvěru, ochrany investic, platby daní atd. je k dispozici na
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sri-lanka/.

Největšími investory jsou po Číně nadále Japonsko, EU, Singapur, Jižní Korea, Indie, USA a SRN. Financování bylo
směrováno přes ADB (Asian Development Bank), IDA (International Development Association) a EIB (European Investment
Bank). Nejvíce kontraktů se týkalo financování infrastruktury.
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3. Vztahy země s EU
3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní
spolupráci se srílanskou vládou.

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové
spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Dne 19.7.2016 se v Bruselu konalo její 20.
zasedání. Komise dohlíží nad na dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. V rámci
dohody byly ustaveny tři pracovní skupiny. Skupina pro vládnutí, právní stát a lidská práva (jednala v březnu 2017),
skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci (jednala v květnu 2016) a skupina pro rozvojovou spolupráci (jednala
v květnu 2016).

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a
výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a
spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv.
GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU). Srí Lanka v létě 2016 požádala o znovuudělení GSP+. V květnu 2017 EU
rozhodla o jejím opětovném přiznání.

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami a oblastí na
severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše
587 mil EUR. EU v roce 2014 znovu potvrdila úmysl rozšířit rozvojový program na léta 2014 – 2020 (210 mil. EUR) mimo
rozvoj venkova také na usmíření a dobré vládnutí. Více informací k programům lze nalézt zde:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní
spolupráci se srílanskou vládou.

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové
spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka, jejíž poslední zasedání proběhlo v dubnu
2015. Současný dialog mezi oběma subjekty zahrnuje řadu oblastí: politické otázky, lidská práva, obchod, rozvojovou
spolupráci, rybolov, migraci, civilní letectví nebo agendu životního prostředí.
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EU dále poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami v roce 2004
a oblastí na severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech
2005-2013 výše 587 mil EUR.

Readmisní dohoda EU-Srí Lanka o spolupráci v boji proti ilegální migraci vstoupila v platnost v roce 2005, první společný
readmisní výbor se však sešel až v roce 2013.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je druhým největším obchodním partnerem Srí Lanky podle údajů z roku 2012 a tento trend se stále daří udržet: v roce
2015 EU dovezla komodity ve výši 2628 mil EUR a naopak vývoz EU na Srí Lanku činil 2106 mil EUR, vzájemná bilance je
tedy ve prospěch Srí Lanky.

Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a
spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a
výrobky z kovů.

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a
střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení
dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv.
GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU), které Srí Lance v r. 2009 přineslo zisk 2,9 mld. USD (tj. 37,5 % příjmů z
exportu). Vzhledem k faktu, že i přes odebrání GSP+ zůstala Srí Lanka hlavním dovozcem oblečení do EU, USA a Indie, je v
jejím vlastním zájmu udržovat s těmito zeměmi co nejlepší obchodní vztahy. Ze strany EU bylo v minulosti naznačeno, že
by Srí Lanka mohla opětovně požádat o získání GSP+ za předpokladu, že splní její požadavky.

Vláda prezidenta Siriseny hodlá formálně požádat o opětovné zařazení Srí Lanky do seznamu zemí majících přístup
k GSP+ ve druhé polovině roku 2016. Z hlediska dalšího směřování ekonomiky je tento krok mimořádně důležitý.

V lednu 2015 byl vývoz do EU zásadně ovlivněn červenou kartou, kterou Brusel vystavil Srí Lance z důvodu
nerespektování mezinárodně uznávaných pravidel rybolovu a nezákonného rybolovu. Na základě přijatých nápravných
opatření EU patnáctiměsíční zákaz zrušila s účinností od 21. dubna 2015.

Od roku 2006 Evropská investiční banka podepsala a implementovala dohody s vládou Srí Lanky, na základě nichž byly
poskytnuty úvěry ve výši 1160 mil EUR především malým a středním podnikům na projekty v oblasti infrastruktury,
turismu, energetiky a telekomunikací aj.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc za více než 580 mil EUR, kterou lze rozdělit na následující
oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a
mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami, více
informací k programům: http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

22/50 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm
http://www.businessinfo.cz/srilanka


4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 14 754 16 067 10 266 11 986 15 541

Dovoz 44 307 47 144 56 149 49 185 51 709

Bilance -29 553 -31 077 -45 883 -37 199 -36 178

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci.

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: cukr, syntetický kaučuk, radiolokační přístroje, trouby, trubky a hadice,
buldozery a rypadla, v menší míře pak rozvaděče, telefony, čerpadla, ruční pily, hřídele. Syntetický kaučuk vyvezený na LK
je však následně zpracován při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: Oděvy a oděvní doplňky, čaj, výrobky z kaučuku, pneumatiky, součásti
jeřábů, buldozérů a fréz, kokosové ořechy a kokosový olej, součásti padáků, jízdní kola a tříkolky, tuha přírodní,
potravinové výrobky, ryby. V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 %
dovozů.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce
mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo
prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní
výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet
turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na
jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a
historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu
dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

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

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České
firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se
také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se
hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohla přinést
Dohoda o podpoře a ochraně investic platná od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora
ČR podepsala v listopadu 2013 memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o
podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině
května 2016.

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. První kolo jednání o dohodě nové se uskutečnilo ve
dnech 25. - 28. 4. 2017 v Praze. Další kolo jednání má pokračovat v Kolombu na podzim 2017.

V dubnu 2017 došlo k oboustrannému souhlasu s konečným textem Dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky. Dohoda je připravena
k podpisu.

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka
(Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)

2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
(Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
(Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)

4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do
dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 byly realizovány tři malé lokální projekty v celkové hodnotě 31,5 tis. USD a jeden humanitární projekt.

Přehled malých projektů realizovaných v roce 2016:

Pomoc na obnovu válkou zasažených komunit (realizátor ADRA Sri Lanka)

Užívání bioplynu jako udržitelné technologie pro konzumenty (realizátor Janathakshan)
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Zlepšení vzdělanosti a možností školení ve vzdělávacím centru Aluthagama (realizátor Nature Conservation Society).

V reakci na záplavy, které postihly Srí Lanku v květnu t.r., poskytla ČR bezprostřední humanitární pomoc ve výši 2,5 mil. Kč
(100 tis. USD). Projekt realizovaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskou organizací Sevanatha byl
zaměřen na obnovu základní infrastruktury a zvýšení odolnosti obyvatel v komunitách zasažených povodněmi v divizi
Kolonnawa v Kolombu.

Na rok 2017 byly schváleny 3 malé lokální projekty v celkové výši 650 000,- Kč (cca 26 000,- USD).

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

Údaje v tis. USD

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 14 385 14 754 16 067 10 266 11 986

Dovoz 50 820 44 307 47 144 56 149 49 185

Saldo -36 435 -29 553 -31 077 -45 883 -37 199

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci. Od roku
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2005 se nicméně vzájemný obchod téměř zečytřnásobil až na 64.5 mil USD v roce 2014.

V roce 2015 však došlo k poklesu ve vzájemné obchodní výměně o 8.4% (59 mil USD). Pasivní obchodní bilance je ve
prospěch LK, a v roce 2015 srílanský dovoz dosáhnul 47 mil USD.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk, umělá střeva, žehličky, telefony, tříkolky a kočárky,
příslušenství motorových vozidel, strojní zařízení, nože, pily, kádě, papírové a lepenkové výrobky.

Největší položkou českého vývozu je dlouhodobě syntetický kaučuk (45 % celkového vývozu na LK), slad i pražený, dále
stroje (především stavební) a výrobky z plastů. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je však následně zpracován při výrobě
pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky, ryby a výrobky z ryb, koksový olej, pepř, čaj,
tkaniny, pneumatiky, jízdní kola a tříkolky, nátěrové hmoty, výrobky z netvrzeného vulkanizovaného kaučuku a
pneumatiky.

V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70% dovozů. Dalšími významnějšími
položkami byly pneumatiky a duše a čaj.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce
mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo
prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní
výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

V roce 2015 tak nebyl zahájen žádný z nových větších projektů českých firem na Srí Lance a tento trh nadále čeká na
otevření prostřednictvím většího obchodního případu.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet
turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na
jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a
historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu
dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

Potenciál existuje i v oblasti univerzitního vzdělávání, pokud si české univerzity najdou cestu ke srílanským studentům.

Vláda Srí Lanky neklade žádné zvláštní překážky a umožňuje zahraniční investice prakticky ve všech oblastech služeb s
výjimkou maloobchodu (pokud je investice menší než 1 mil. USD), vzdělávání dětí do 14 let, poskytování osobních služeb
pokud nejsou určeny k rozvoji exportního nebo turistického sektoru a provozování zastaváren. Tyto vyjmenované činnosti
jsou rezervovány výhradně občanům Srí Lanky.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České
firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nově se ale
také nabízí možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o
kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl
přinést vstup v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí
bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala Memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky v
listopadu 2013.

Naprostou prioritou v minulých letech byla odvětví, která se mohla podílet na obnově válečného konfliktu, tj. investice do
infrastruktury, odsolování půdy, čistění vody, zpracování odpadních vod, stavebnictví, obnova turistické infrastruktury a
služeb.

Obecně platí, že vláda podporuje hlavně investice do těchto odvětví:

• Diverzifikace průmyslu a služeb se zaměřením na pokročilé technologie a na odvětví s nejvyšší přidanou hodnotou;
• Velké investice do infrastruktury (železnice, letiště, přístavy, energetika, úpravny vod;
• Rafinerie;
• Výroba průmyslových strojů, zařízení a produktů (ocel, cement, textil, nábytek)
• Obnovitelné zdroje energie
• Cestovní ruchu a související služby;
• Informační technologie a související služby;
• Výzkum a vývoj.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní a platební dohody z roku 1975 byla ukončena ke dni 19.3.2003 vzhledem k přistoupení České
republiky k EU. Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M.
Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o
ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

Srílanská strana dosud formálně nereagovala na žádost CZ strany z března 2014 o vyjasnění platnosti bilaterální
Dohody o zamezení dvojímu zdanění, kterou CZ strana považuje za platnou, nicméně LK strana na webových stránkách
Board of Investment neuvádí ČR jako smluvní stranu dohody. Zástupci MF v roce 2014 potvrdili, že opravdu považují
smlouvu s ČR za neplatnou vzhledem k rozdělení ČSFR, ačkoliv ZÚ Dillí poskytl LK straně kopie nót, kterými LK potvrdila
platnost smluv v r. 2004, české straně stále chybí oficiální reakce LK úřadů v této záležitosti.

ČR dále sjednává s LK od března 2013 Dohodu o ekonomické spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem pro
ekonomický rozvoj LK. Momentálně ČR čeká na reakci na svůj návrh z 16.9.2013.

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu)
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1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka
(Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)

2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
(Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)

3. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Kolombo, 26.07.1978, č. 132/1979 Sb.)

4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
(Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)

5. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do
dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Bezprostředně po vlnách tsunami v prosinci 2004 poskytla ČR humanitární pomoc formou dodávky potravin. Česká
rozvojová pomoc po tsunami byla řízena MPaO a její původní výše měla dosahovat až 200 mil. Kč. Na SL byly aktivní
české podniky především v oblasti zajištění vody, průmyslové čistírny odpadních vod, čistírny průmyslových vod, úpravny
pitných vod, rekonstrukce infrastruktury apod. V roce 2007 byl ukončen rozvojový projekt „Snížení zatížení povrchových
vod“ a zahájen byl navazující projekt „Znečištění vnitrozemských vod na SL“ ve výši ca. 8,5 mil Kč, který skončil v r. 2009.

V roce 2007 poskytlo MZV humanitární pomoc ve výši ca. 2 000 000 Kč na pomoc osobám zasaženým vnitřním
konfliktem. Projekt realizovala o.p.s. Člověk v tísni.

V r. 2010 poskytla ČR na Srí Lanku humanitární pomoc na odstranění následků občanské války prostřednictvím organizace
ADRA (zlepšení životních podmínek pro sirotky a seniory) a Charity ČR (pomoc vdovám jako obětem občanské války). Pro
r. 2011 byla vyčleněna další humanitární pomoc prostřednictvím ADRY (pokračování projektu z r. 2010) a Člověka v tísni
(reintegrace vnitřně vysídlených osob v důsledku občanské války). V roce 2010 byl na Srí Lance realizován malý projekt
rozvojové pomoci v okrese Badulla zaměřený na integrovaný management vodních zdrojů, který pokračoval i v r. 2011
formou vypracování monitorovacího systému a čištění vybraných zdrojů znečištění.

V r. 2012 realizovala na Srí Lance tzv. Malý lokální projekt „Give Special People a Chance: Livelihood Opportunities“
organizace ADRA Sri Lanka, v jehož rámci Ministerstvo zahraničních věcí podpořilo zvýšení zaměstnanosti místního
obyvatelstva postiženého občanskou válkou částkou 300 tis. Kč.

V roce 2014 byl pak na Srí Lance realizován znovu ve spolupráci s ADRA Srí Lanka projekt rozvojové spolupráce s názvem
„Keep the Child Safe“, jenž je zaměřen na zlepšení hygieny a dostupnosti pitné vody v oblasti Batticaloa ve Východní
provincii, MZV zde projekt podpořilo částkou 300 tis. Kč.

V říjnu 2015 byl úspěšně ukončen malý lokální projekt Safe and Sustainable Water realizovaný ADRA Sri Lanka. Projekt
na Srí Lance byl realizován v průběhu 6 měsíců a probíhal ve Východní provincii ve vesnicích Thanthamalai,
Mavadimunmari a Kachchenai. Ve vesnických komunitách byly vyhloubeny studny, instalovány pumpy a v rámci projektu
s cílem poskytnutí čisté pitné i užitkové vody místním komunitám byla také realizace školení v oblasti hygieny a sanitace.
Místní komunita a zástupci tamních úřadů byli taktéž proškoleni v otázce efektivní ochrany vodních zdrojů a hygieny.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními odvětvími jsou především odvětví, která tvoří páteř výroby a vývozu či se podílejí na obnově válečného
konfliktu tj. investice do infrastruktury. České firmy by se měly orientovat hlavně na:

- energetika (solární energetika, tepelné elektrárny, dodávky dieselagregátů)

- infrastruktura ( výstavba železniční sítě, rozvoj a modernizace letišť)

- plasty a gumárenský průmysl (na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a

zpracování kaučuku). Vzhledem k rozvinutému gumárenskému průmyslu mají na Srí Lance potenciál syntetický kaučuk,
kterého Srí Lanka ročně doveze 10 tis. tun, a další gumárenské výrobky.

- vodohospodářství (dodávky čisticích zařízení na výrobu pitné vody, průmyslové čistírny odpadních vod, mobilní čistírny
průmyslových vod, mobilní úpravny pitných vod, zařízení zdravotnických pracovišť včetně mobilních, zařízení na
odsolování půdy v postižených oblastech, zařízení na obnovu vodních zdrojů apod.)

- vybrané české spotřební zboží

- vojenský speciál (dodávky náhradních dílů, servisu a nabídkách moderních elektronických zařízení

- zařízení pro nemocnice a farmaceutický průmysl

- zemědělský a potravinářský průmysl (technologiích v potravinářském průmyslu)

- cestovní ruch (ubytovacích zařízení)

Seznam odvětví, ve kterých má Srí Lanka zájem o zahraniční investice, je možno nalézt na stránkách Úřadu pro investice,
Board of Investment, www.boi.lk.

5.2. Kalendář akcí

Bilaterální relace ČR s LK procházela v uplynulých letech stadiem relativního útlumu především kvůli přiřazení se ČR k
zastáncům rezolucí RLP OSN v letech 2012, 2013 a 2014. Ke změně trendu došlo v roce 2015, kdy ve dnech 19. – 21. října
2015 proběhla návštěva delegace srílanské Národní komory vývozců (National Chamber of Exporters), kterou vedl
prezident NCE p. Sarada de Silva a zúčastnili se jí zástupci celkem 7 srílanských firem.

Ve dnech 9.6.-13.6.2016 navštívil ČR srílanský ministr zahraničí Mangala Samaraweera. Kromě jednání s ministrem
zahraničí L. Zaorálkem se setkal s předsedou Senátu ČR M. Štěchem, předsedou ZV PSP ČR K. Schwarzenbergem,
náměstkem ministra obrany T. Kuchtou, europoslancem J. Zahradilem. Ministr Samaraweera se dne 11.6.2016 zúčastnil i
křtu slůněte v ZOO Praha.

V prosinci 2016 měl vykonat oficiální návštěvu Srí Lanky ministr zahraničí L. Zaorálek. Návštěva však byla nakonec českou
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stranou odvolána.

Ve dnech 4. – 6. 2. 2017 vykonal pracovní cestu na Srí Lanku VZÚ Dillí Milan Hovorka. Zúčastnil se oslav 69. výročí Dne
nezávislosti, krátce se setkal s prezidentem republiky, jednal s ministrem zahraničních věcí, jakož i s ministry dopravy a
civilního letectví, udržitelného rozvoje a přírody, financí a rozvojových strategií a mezinárodního obchodu.

Ve dnech 4. - 6. 5. 2017 uskutečnil pracovní návštěvu Srí Lanky zástupce náměstka SED Ivan Jančárek. Návštěva se
uskutečnila při příležitosti realizace projektu ekonomické diplomacie nazvaného „Podnikatelská mise na Srí Lanku –
prezentace českého průmyslu v oblasti energetiky“, organizovaného ZÚ Dillí ve spolupráci s ústředím, Honorárním
konzulátem v Kolombu a s Hospodářskou komorou ČR, která připravila podnikatelskou misi vedenou jejím
viceprezidentem Bořivojem Minářem. I. Jančárek v doprovodu VZÚ Dillí M. Hovorky jednal s ministrem pro udržitelný
rozvoj a přírodu Gamini Jayawickrrma Pererou, náměstkem ministra energetiky Ajith Pererou a zástupkyní náměstka
ministryně zahraničních věcí Grace Asirwathemovou, sešel se dále s ministrem primárních průmyslů Daya Gamagem,
ministrem průmyslu a obchodu Rishad Bathiudeenem a ministrem cestovního ruchu John Amaratungou. Jednal také
s řadou představitelů státních a podnikatelských institucí.

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

Perspektivními odvětvími jsou především průmyslová odvětví, která tvoří páteř výroby a vývozu anebo souvisí s řešením
problémů infrastruktury a energetiky (včetně vodních elektráren). České firmy by se měly orientovat hlavně na:

- rekonstrukce a modernizace dříve dodaných investičních celků a zařízení (vodní

- energetická díla, zařízení cukrovarů, dále zařízení textilních a obuvnických továren)

- tradiční strojírenské komodity: tiskařské a textilní stroje

- infrastruktura: výstavba železniční sítě, modernizace přístavů, rozvoj a modernizace letišť

- energetika (hydroenergetika, dodávky dieselagregátů

- vodohospodářství (dodávky čisticích zařízení na výrobu pitné vody, průmyslové čistírny odpadních vod, mobilní
čistírny průmyslových vod, mobilní úpravny pitných vod, zařízení zdravotnických pracovišť včetně mobilních, zařízení na
odsolování půdy v postižených oblastech, zařízení na obnovu vodních zdrojů apod.)

- vybrané české spotřební zboží

- chemikálie a léky

- vojenský speciál (dodávky náhradních dílů, servisu a nabídkách moderních elektronických zařízení
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- zařízení pro nemocnice a farmaceutický průmysl

- cestovním ruch (tj. či ubytovacích zařízení)

- IT sektor

Seznam odvětví, ve kterých má Srí Lanka zájem o zahraniční investice, je možno nalézt na stránkách Úřadu pro investice,
Board of Investment, www.boi.lk.

5.2 Kalendář akcí

Bilaterální relace ČR s LK procházela v uplynulých letech stadiem relativního útlumu především kvůli přiřazení se ČR k
zastáncům rezolucí RLP OSN v letech 2012, 2013 a 2014. Negativní trend zahraničních vztahů odrážela absenci politické
vůle na LK straně přiznat ČR realizaci navrhovaných ekonomických projektů. ČR se dlouho nedařilo prakticky proměnit ani
jeden návrh ekonomického projektu v jeho přijetí srílanskou stranou (např. modernizaci rafinérie v Sapugaskandě,
výstavbu ocelového mostu přes lagunu v Kokilai, modernizaci vodní elektrárny v Iginiyagale, skládku na tuhý komunální
odpad v Kolombu atd.).

Ke změně trendu, jehož konkrétní výsledky se však musí ještě projevit, došlo v roce 2015, kdy ve dnech 19. – 21. října
2015 proběhla návštěva delegace srílanské Národní komory vývozců (National Chamber of Exporters), kterou vedl
prezident NCE p. Sarada de Silva a zúčastnili se jí zástupci celkem 7 srílanských firem. V ČR byla delegace NCE přijata p.
Karlem Machotkou, výkonným ředitelem Mezinárodní obchodní komory, která byla zároveň hlavním partnerem NCE na
české straně a zorganizovala B2B seminář s potencionálními českými obchodními partnery. Další přijetí proběhla na MZV
(OED), Ministerstvu průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy.

Z kalendářních důvodů na srílanské straně nebylo možno uskutečnit návštěvu ministra zahraničních věcí ČR na Srí Lance,
jakkoli o tuto návštěvu byl a je velký zájem. Dialog na vysoké politické úrovni tak bude obnoven v průběhu návštěvy
srílanského ministra zahraničních věcí v Praze počátkem června 2016. V mezidobí (od 2. – 4. května 2016) se uskutečnila
podnikatelská mise českých firem na Srí Lanku realizovaná velvyslanectvím v Dillí v rámci projektů malé ekonomické
diplomacie a zaměřená na obory energetiky a infrastruktury.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v
liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých
výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba,
proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná
místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta,
jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských
poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze
požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo
lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace:

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
e-mail: sg@nationalchamber.lk

web: www.nationalchamber.lk

EDB - Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka
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e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

web: http://www.eccsl.com/

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

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a
střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení
dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí
poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém
liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje, jak uvedeno shora, při dovozech vybraných
zemědělských plodin (např. sušené mléko), strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně
otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno
společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10
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Web: www.drc.gov.lk.

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

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační
materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém
jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím
znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu
(http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com nebo
http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property
Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové
země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento
zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového
designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property
Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno
registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council:
www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Také European Chamber of Commerce of Sri Lanka zasílá
informace o tendrech na ZÚ v Dillí, který oznámení přeposílá na Svaz průmyslu a obchodu ČR a Hospodářskou komoru
ČR.

Další webové stránky zveřejňující veřejné zakázky:

http://www.tendersinfo.com/global-sri-lanka-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-sri-lanka.php

http://www.ceb.lk/tenders/

http://www.srilanka.tendertiger.com/

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/
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6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební
morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of
Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

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

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném
obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do
obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se
přiblížit místním strukturám a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy
je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující
pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi
neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod.

Státní a náboženské svátky v r. 2017:

1. leden Duruthu Full Moon Poya Day

1. leden Tamil Thai Pongal Day

1. únor National Day

1. únor Navam Full Moon Poya Day

1. únor Mahasivarathri Day

1. březen Madin Full Moon Poya Day

1. duben Bak Full Moon Poya Day

1. duben Sinhala and Tamil New Year Eve

1. duben Sinhala & Tamil New Year Day

1. duben Good Friday

1. květen May Day

1. květen Vesak Full Moon Poya
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1. květen Vesak Full Moon Poya Holiday

1. červen Poson Full Moon Poya

1. červen Idul Fitr

1. červenec Esala Full Moon Poya

1. srpen Nikini Full Moon Poya

1. září Id-Ul-Alha / Hadji Festival Day

1. září Binara Full Moon Poya

1. říjen Vap Full Moon Poya

1. říjen Deepavali Festival Day

1. listopad Ill Full Moon Poya

1. prosinec Milad-Un-Nabi

1. prosinec Unduvap Full Moon Poya Day

1. prosinec Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní
jazyky tvoří 8%.

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

Srí Lanka zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem
na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 35,- USD za
turistické, resp. 40,- USD za business vízum. Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 40,- USD. Při
příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.
Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i
doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho
platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté
platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě
skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.
V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse
330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at/. Při pobytu nad 30 dní je z
důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building,
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Colombo.

Cestovní pas ČR musí být platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od cestujících přijíždějících na
Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným
očkováním proti této chorobě.

Existuje povinnost ohlásit celníkům dovoz hotovosti v hodnotě přesahující 15.000,- USD, doporučuje se však deklarovat již
hotovost přesahující 5.000,- USD.

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret
nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy.
Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,- srílanských
rupií nebo 50,- USD, pokud není zahrnut již v letence.

Celníkům je nutné ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto
prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář "Exchange Control, Form D", který cestující vyplnil při
příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro
běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého
alkoholu a max. 2 láhve vína.

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených
špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.

Nejlepší čas pro pobyt na Srí Lance je leden až začátek března, teplota je po celý rok přibližně stejná. Bezpečnostní
situace se po ukončení 27 letého konfliktu výrazně zlepšila. ZÚ přesto nadále doporučuje vyhnout se cestám na sever
ostrova, pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srílanské armády a často jen obtížně přístupné
vzhledem k potřebě odminování. Situace ve východní oblasti se vrací k normálu, přesto doporučujeme aktuální situaci v
případě nutné cesty do východní provincie konzultovat s místními orgány. Úroveň služeb v této oblasti je nadále na
základní úrovni. Ve střední a jižní oblasti Srí Lanky je bezpečnostní situace stabilizovaná, standardnímu turismu přátelská.
Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky, doplout na Srí Lanku lodí je naprosto výjimečné.

Po celou dobu pobytu na Srí Lance je vhodné brát antimalarika. Doporučuje se dále očkování proti tyfu, tetanu, dětské
obrně, meningitidě, japonské encefalitidě, hepatitidě typu A, vzteklině, neštovicím, choleře a žluté zimnici. Je třeba počítat
s případnými žaludečními problémy po příjezdu na Srí Lanku a přechodu na místní stravu. Doporučuje se používat
repelent před hmyzem nebo v místnostech elektrické odpuzovače. Na Srí Lance se jí zejména rýže a mořské produkty,
často silně kořeněné. Vegetariánství není rozšířeno tak, jako například v Indii. Lepší hotely připravují evropskou stravu (od
250 rupií výše). Na Srí Lance jsou po celý rok k dostání různé druhy tropického ovoce: ananas, papája, banány apod. V
restauracích a hotelích jsou k ceně účtovány daně ve výši 20 %.
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Bezpečné jsou pouze nápoje v uzavřených lahvích,vždy je třeba zkontrolovat uzávěr. Nedoporučuje se nechat si přidat do
nápoje led, neboť nikdy není jisté, z jaké vody byl vyroben. Alkohol je poměrně snadno k dostání.

Na Srí Lance se platí srílanskými rupiemi. Výměna USD nebo šeků je bezproblémová. Veškerá směna cizí valuty na
srílanské rupie musí být zaznamenána na formuláři ”Customs and Immigration Form”, který se vyžaduje při podání žádosti
o prodloužení víza.

Nejlevnější ubytování lze pořídit za 300 rupií, a to ve hlučných a vzdálenějších lokalitách s nízkou úrovní hygienických
zařízení a čistoty, kde se často vyskytují komáři, švábi a jiný hmyz. Tříhvězdičkové hotely stojí 500-1500 rupií,
čtyřhvězdičkové 35-90 USD na noc, pětihvězdičkové 90-200 USD na noc. Při ubytování celé skupiny je poskytována sleva.
Atraktivní ubytovací zařízení bývají v sezóně plná.

Elektrické napětí je 230-240 voltů. Vzhledem k naprosto nestandardním zásuvkám, na které lze jen velmi obtížně sehnat
adaptér, se doporučuje vzít si s sebou bateriové přístroje.
Na Srí Lance je vcelku rozvinutá síť autobusových a železničních tras. Cenově přijatelná je taxislužba.Z mezinárodního
letiště lze do cca 40 kilometrů vzdáleného hlavního města dojet i vlakem.

Pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit z tzv.
International Direct Dialling Centres nebo z hotelů.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které
vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

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

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích,
včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě
zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je
vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

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

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

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
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České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v
liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých
výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba,
proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná
místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta jak
se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských
poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh podá obchodní úsek ZÚ Dillí ve spolupráci s honorárním konzulátem ČR v
Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce
či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace Klíčovou úlohu
mezi nimi hraje Ceylon Chamber of Commerce nebo National Chamber of Commerce.

Ceylon Chamber of Commerce

50, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2421745-6, 2380157-8, Fax: 0094 11 2449352

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
450, D. R. Wijewardena Mawatha
Colombo 10
Sri Lanka.

e-mail: sg@nationalchamber.lk
web: www.nationalchamber.lk

EDB - Sri Lanka Export Development Board

No. 42, Nawam Mawatha, Colombo 2

Tel: 0094 11 2300705 – 11, Fax: 0094 11 2300715
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e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

Federation House, No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 2

Tel: 0094 11 2304253, Fax: 0094 11 2304255

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

Board of Investment of Sri Lanka

P.O.Box 1768,

26th Floor, West Tower, World Trade Centre, Colombo

Tel.: 0094 11 2434403 – 5, Fax: 0094 11 2422407

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

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

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a
střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení
dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv.
GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU), které Srí Lance v r. 2009 přineslo zisk 2,9 mld. USD (tj. 37,5 % příjmů z
exportu). Vzhledem k faktu, že i přes odebrání GSP+ zůstala Srí Lanka hlavním dovozcem oblečení do EU, USA a Indie, je v
jejím vlastním zájmu udržovat s těmito zeměmi co nejlepší obchodní vztahy. Ze strany EU bylo v r. 2012 naznačeno, že by
Srí Lanka mohla opětovně požádat o získání GSP+ za předpokladu, že splní její požadavky.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí
poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém
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liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje, jak uvedeno shora, při dovozech vybraných
zemědělských plodin (např. sušené mléko), strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně
otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno
společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk.

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

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační
materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém
jazyce. I když je konzulem ČR, je rodilý Srílančan a česky nemluví.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím
znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu
(http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com případně
www.biztradeshows.com/srilanka nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property
Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové
země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento
zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového
designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.
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Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property
Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno
registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council:
www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Nepravidelně jsou zasílána i na ZÚ v Dillí, které oznámení
přeposílá na Czechtrade a další adresy k uveřejnění na českých portálech (www.businessinfo.cz ).

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

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době
informován o negativní zkušenosti se srílanskou firmou. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským
obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

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

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném
obchodním centru země, hl. městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do
obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen
se přiblížit místním strukturám a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk,
kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující
pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi
neporovnatelně více, nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod dopoledne do 5 hod
odpoledne.

Státní a náboženské svátky v r. 2016:

15. leden 2016 Tamil Thai Pongal Day

23. leden 2016 Duruthu Full Moon Poya Day

4. únor 2016 National Day
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22. únor 2016 Navam Full Moon Poya Day

7. březen 2016 Mahasivarathri Day

22. březen 2016 Madin Full Moon Poya Day

25. březen 2016 Good Friday

13. duben 2016 Day prior to Sinhala & Tamil New
Year Day

14. duben 2016 Sinhala & Tamil New Year Day

15. duben 2016 Special Public Holiday for
Sinhala & Tamil New Year

21. duben 2016 Bak Full Moon Poya Day

01. květen 2016 May Day

21. květen 2016 Vesak Full Moon Poya Day

22. květen 2016 Day following Vesak
Full Moon Poya Day

23. květen 2016 Vesak Full Moon Poya Day

19. červen 2016 Poson Full Moon Poya Day

06. červenec 2016 Id-Ul-Fitr / Ramazan Festival Day

19. červenec 2016 Esala Full Moon Poya Day

17. srpen 2016 Nikini Full Moon Poya Day

12. září 2016 Id-Ul-Alha / Hadji Festival Day

16. září 2016 Binara Full Moon Poya Day

15. říjen 2016 Vap Full Moon Poya Day

29, říjen 2016 Deepavali Festival Day
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14. listopad 2016 Ill Full Moon Poya Day

12. prosinec 2016 Milad-Un-Nabi

13. prosinec 2016 Unduvap Full Moon Poya Day

25. prosinec 2016 Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%,
ostatní jazyky tvoří 8%.

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

Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí
před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit
kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v
ceně 25 USD.

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i
doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho
platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté
platbě a souhlas se vstupem na území Sri Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě
skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni:
Rainergasse 1/2/5, Vienna A-1040, tel: +43-1-5037988, fax: +43-1-5037993. Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni uděluje také
zdarma turistická víza k pobytu do 90 dní.

V současné době je možné přijet na Srí Lanku pouze letecky. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.

Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New
Secretariat Building, Colombo.

Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení
("Exchange Control, Form D").

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů
tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v
maximální hodnotě 1000 srílanských rupií.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy.
Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická či erotická literatura.
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Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených
špercích), slonovina, narkotika, zbraně ani munice, zvířata ani rostliny.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt max. 250 srílanských rupií, 3 kg čaje a zboží zakoupené pro osobní potřebu.

Při odletu ze země se platí letištní poplatek ve výši 500 srílanských rupií, pokud není zahrnut již předem v letence. Při
dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení
("Exchange Control, Form D").

Dnes lze navštívit již všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím
„Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba
sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které
vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích,
včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě
zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je
vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.
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7. Kontakty
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Na Srí Lance nemá ČR otevřený zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím ZÚ ČR v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí:

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi

Telefon: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

Nouzová linka: +91 9910999460

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek: delhi.consular@gmail.com

Ekonomický úsek: commerce_delhi@mzv.cz

Web: www.mzv.cz/newdelhi

V lednu 2016 byl otevřen Honorární konzulát ČR v Kolombu a honorárním konzulem jmenován p. Lohitha
Samarawickrema.

Adresa:

Honorary Consulate of the Czech Republic
60/1, Park Street
Colombo 2
Sri Lanka

Telefon: +94 115 559 083

Fax: +94 115 559 084
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E-mail: colombo@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)

Na Srí Lance trvale nepůsobí žádný zástupce uvedených českých institucí. Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR
– LK pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264. Obchodní relace LK – ČR spadá rovněž pod
Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.

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

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

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

7.4. Internetové informační zdroje

https://www.gov.lk/welcome.html - portál srílanské vlády

www.nationalchamber.lk – National Chamber of Commerce of Sri Lanka

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

www.boi.lk – The Board of Investmentwww.boi.lk/partnership

www.srilankabusiness.com – Sri Lanka Export Development Board

www.lanka.net – informační portál o Sri Lance

www.cse.lk – The Stock Exchange

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry

www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa

www.bizdirectory.lk - Databáze firem a obchodních příležitostí
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www.sltda.gov.lk - Sri Lanka Tourism Develpment Authority

www.employers.lk - The Employers´ Federation of Sri Lanka

www.nce.lk- National Chamber of Exporters of Sri Lanka

http://www.wa.lk - informační portál
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7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Na Srí Lance nemá ČR otevřený zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím ZÚ ČR v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi

Telefon: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

Nouzová linka: +91 9910999460

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek: delhi.consular@gmail.com

Ekonomický úsek: commerce_delhi@mzv.cz

Web: www.mzv.cz/newdelhi

V lednu 2016 byl otevřen Honorární konzulát ČR v Kolombu a honorárním konzulem jmenován p. Lohitha
Samarawickrema.

Adresa:

Honorary Consulate of the Czech Republic
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60/1, Park Street
Colombo 2
Sri Lanka

Telefon: +94 115 559 083

Fax: +94 115 559 084

E-mail: colombo@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)

Na Srí Lance trvale nepůsobí žádný zástupce uvedených českých institucí. Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR
– LK pod teritoriální Odbor Států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264. Obchodní relace LK – ČR spadá rovněž pod
Odbor dvoustranných ekonomických vztahů (ODEV), tel.: +420 224 181 139.

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

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

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

7.4 Internetové informační zdroje

http://www.srilanka.lk - portál srílanské vlády

www.nationalchamber.lk – National Chamber of Commerce of Sri Lanka

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

www.boi.lk – The Board of Investmentwww.boi.lk/partnership

www.srilankabusiness.com – Sri Lanka Export Development Board

www.lanka.net – informační portál o Sri Lance
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www.cse.lk – The Stock Exchange

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry

www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa

www.bizdirectory.lk - Databáze firem a obchodních příležitostí

www.sltda.gov.lk - Sri Lanka Tourism Develpment Authority

www.employers.lk - The Employers´ Federation of Sri Lanka

www.nce.lk- National Chamber of Exporters of Sri Lanka

http://www.wa.lk - informační portál
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