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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Tuniská republika je republikou prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V říjnu 2014 proběhly legislativní
volby a Beji Caid Essebsi se stal 1. demokraticky zvoleným prezidentem Tuniské republiky. Tunisko je první země
arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Demokratická přeměna země, která následovala po
Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny
míru 2014.

26.8.2016 schválilo Parlamentní shromáždění lidu Vládu národní jednoty, jejímiž cíli jsou: boj proti korupci a terorismu,
podpora růstu ekonomiky a zaměstnanosti, potlačování pašeráckých mafií, zamezení růstu inflace a vyrovnaný rozpočet a
vytvoření podmínek pro zahraniční investory.

Pilíři tuniské ekonomiky je těžba fosfátů, zemědělská výroby, zpracování potravin, turistika a rostoucí průmyslová výroba.
Zemědělská výroba 2016 doznala vlivem deficitu srážek poklesu, oproti roku 2015, to se projevilo na celkovém poklesu
úrody, zejména oliv. Průmyslová aktivita, zejména chemický průmysl roste, nárůst zaznamenala těžba fosfátů, která byla
dosud v hlubokém útlumu vlivem sociálních nepokojů. Export ve strojírenské a elektro výrobě ožil (+16,5%), textilní a
kožedělná výroba rovněž narostla (8,2%). V souvislosti s rostoucí průmyslovou aktivitou rostl import nezpracovaných
materiálů a polotovarů. Mírnější růst zaznamenala doprava jen 6,8% (předchozí rok 9,4%) to však souvisí s poklesem
prodeje do Libye (13%). Turistický průmysl mírně roste, tržby se zvedly o 31%, oproti předchozímu roku, nárůst je
způsoben Rusy (+1039%), kteří vyrovnávají pokles Evropanů, mírný přírůstek turistů je z Magrebu a představuje 1%,
turisté z Magrebu jsou Alžířané, kteří zcela vystřídali Libyjce. Roční průměrná inflace mírně klesá od roku 2014, přesto
ovlivňuje kupní sílu domácností a navíc ji doprovází i znehodnocení místní měny, tuniského dináru (DT). Nezaměstnanost
je stále vysoká a paradoxně nejvyšší hodnoty 30% dosahuje u vysokoškoláků. V roce 2016 došlo ke zhoršení bankovní
likvidity a potřebě refinancovat bankovní systém, to si vyžádalo intervence Centrální banky, které se projevily zajištěním
stability rezervy na 115 dní. Národní měna DT prodělala v prvním pololetí roku 2016 pokles o 12% a poslední 3 měsíce
roku si udržela stejnou úroveň. K dalšímu oslabení tuniského dináru (DT) o 10% došlo v dubnu 2017 a DT míří ze
současné úrovně 2,5 DT /EURO k hodnotě 3 DT/EURO. Vláda se soustřeďuje na reformní proces a plánuje vydat vydat
nové zákony (zákon o konkurenci, o partnerství veřejného a státního sektoru, o úpadku a bankovní zákon).

Porevoluční období bylo provázeno častým střídáním vlád, chaotickým řízením a chybějící vizí, to se projevilo schodky
veřejných financí. Zvládnutí vnějšího zadlužení je prioritou Vlády národní jednoty. Oživení podnikatelského prostředí
Tuniska je nezbytností, vyžaduje nastolení konkurence a zatraktivnění tuniské ekonomiky, to však nelze provést, pokud
nedojde ke shodě se sociálními partnery (zaměstnanecké odbory, oborové asociace, zájmová sdružení) a občanskou
společností.

Dobrou zprávou jsou výsledky jarního jednání Mezinárodního měnového fondu (MMF) s tuniskou vládou, na základě
kterých dojde k uvolnění 308 M USD, první poloviny čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu
reformního úsilí Tuniska.

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,
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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

Tuniská republika

Složení „vlády národní jednoty“ Youssefa Chaheda:

Ministr spravedlnosti: Ghazi Jeribi

Ministr národní obrany: Farhat Horchani

Ministr vnitra: Hedi Majdoub

Ministr zahraničních věcí: Khemaies Jhinaoui

Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum

Ministryně financí: Mouhamed Fadhel Abdelkefi - provizorní

Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Ministr průmyslu a obchodu: Zied Laadhari

Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Riadh Mouakher

Ministr školství: Slim Khalbous - provizorní

Ministr pro vysoké školy, vědu a výzkum: Slim Khalbous

Ministryně energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Héla Cheikhrouhou

Ministr zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Samir Attaieb

Ministr pro veřejné práce: Mohamed Salah Arfaoui
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Ministryně zdravotnictví: Samira Marai Feriaa

Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi

Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Imed Hammami

Ministryně pro turistiku a řemesla: Salma Elloumi Rekik

Ministr komunikačních a výpočetních technologií: Mouhamed Anouar Maarouf

Ministr kultury: Mohamed Zine El Abidine

Ministr dopravy: Anis Ghedira

Ministr pro mládež a sport: Majdouline Cherni

Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Neziha Labidi

Ministr pro veřejnou správu a řízení: Khalil Ghariani

Ministr pro lidská práva a vztahy s občanskou společností: Mehdi Ben Gharbia.

Ministr vlády pro styk se sněmovnou: Iyed Dahmeni

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

Počet obyvatel: 11 797 000 (včetně 500 000 Lybijců)

Demografické složení: Arabové

Vyznání: muslimské sunnitského typu

Průměrný roční přírůstek: 20,5‰

Diaspora 12% (66% žije ve Francii, 15% v Itálii)

Počet dětí v rodině: 2,42

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tunisko

4/30 http://www.businessinfo.cz/tunisko

http://www.businessinfo.cz/tunisko


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.

Ukazatel jednotka 2012 2013 2014 2015 2016

HDP per capita* $ 4169 4252 4329 4277 4272

růst HDP % 3,9 2,4 2,3 0,2 0,2

míra inflace % 5,5 6,1 4,9 4,9 5

nezaměstnanost% 18,1 15,7 15,0 15,1 15,5

* HDP per capita je na úrovni 34% světového průmětu, HDP PPP, vztažený ke spotřebním cenám (Purchasing Power
Parity) dosahuje 62%.

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

Ukazatel jednotka 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy rozpočtu M TD 67008 72070 76841 81481

Výdaje
rozpočtu

M TD 70354 75145 80808 85480

obchodní
bilance

% HDP - 4,2 - 5,1 - 4,9 - 4,4 - 3,7

Zlepšující se obchodní bilance 2015 je odrazem snížení cen energií a mimořádně vysokého exportu olivového oleje, přes
to však turistická krize trvá a slabá zemědělská úroda roku 2016 nepřinese větší zlepšení.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tunisko

5/30 http://www.businessinfo.cz/tunisko

http://www.businessinfo.cz/tunisko


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

Ukazatel jednotka 2012 2013 2014 2015 2016

Vyrovnanost,
finančních
transakcí

% GDP -8,3 -8,4 -9,1 -8,8 -8,9

Zahraniční
zadluženost

M TD 28678 31499 36512 42009 48807

Míra zadlužení % GNI 40,3 41,1 44,3 48,2 53,9

Dluhová služba
(z toho úrok)

M TD 4071

(870)

3325

(821)

2979

(865)

3258

(914)

4218

(1051)

Rezervní aktiva M TD 13757,7 12662,1 14256,7 15039,8 12614

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Chedly Ayari

Hlavní banky:

ATB Arab Tunisian Bank

BNA Banque Nationale Agricole

ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie

BT Banque de Tunisie
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AB Amen Bank

ABC Arab Banking Corporation

BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie

STB Société Tunisienne de Banque

STUSID BANK

UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie

Pojišťovny:

AST Companie d´Assurance et de Réassurances

STAR Companie Tunisienne d´Assurances et de Réassurances

SALIM Assurances

TRE Tunis Ré

Komerční exportní zajištění poskytují:

ASSURCREDIT

COTUNACE

TUNIS-RE

CGA - Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad
schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

1.7 Daňový systém
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Daňové zatížení je 20,6%, přímé daně představují 63,3% a nepřímé 36,7%. Daň z příjmu fyzických osob: odpočitatelná
položka u daně z příjmu fyzických osob je 10%, u důchodů 25%. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní, nejběžnější
sazba pro rozmezí 1500-5000 TD je 15% (další sazby: 5-10000/ 20%,10-20000/25%, 20-50000/30%, 50000+/35%) příjmy
do 1500 TD jsou od daně z příjmu zcela osvobozeny. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně
osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500TD/měsíčně.

Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění,
těžby, rafinerie a distribuce paliv naopak snížená sazba 10% platí u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Společnosti
se daní srážkou u zdroje nebo ve třech termínech (červen, září a prosinec vždy po 30%). V případě dovozů spotřebního
zboží se skládá 10% ceny zboží formou zálohy na daň. Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí
v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které platí podniky: 1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před
zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve
výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Daň z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH: 18% je základní sazba,
snížená sazba 6% je aplikována u léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky,
služeb a malých automobilů, alkohol, kožešiny a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je
odečitatelná. Výběrové položky (chléb, cukr, olej ze zrn, mléko, rajčatový protlak, kuskus, knihy a noviny) jsou z DPH
osvobozeny. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky. Spotřební daň ve výši 25 -
683% se vyměřuje u tvrdého alkoholu a automobilů pro osobní spotřebu, aplikuje se podle hodnoty zboží. Automobilová
paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z
ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%, dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%,
mezi sourozenci 5%, ostatní příbuzní 25-35%. Založení podniku, registrace navýšení/snížení kapitálu je spojeno
s poplatkem 100 TD. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí dále daň 5% z hodnoty.

Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy na dopravu je poplatek z uhrazeného pojistného 5% u lodní a 10% u ostatních
druhů dopravy. Daň z průmyslového podnik je daň ve výši 0,2% obratu, je však omezena výší 100 000 TD, nesmí být však
nižší než je daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti je vyměřena ve výši 2% z ceny 1 m² vynásobená rozměrem zastavěné plochy povýšená o proměnlivou
sazbu (8-14%). U nezastavěné plochy je daň 0,3% z prodejní ceny pozemku.
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2. Zahraniční obchod a investice
Pilíři tuniské ekonomiky je těžba fosfátů, zemědělská výroba, zpracování potravin, turistika a rostoucí průmyslová výroba.

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

Ukazatel jednotka 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz M Kč 1350 1527 1705 2219 3123

Dovoz M Kč 1448 2274 3022 3556 3570

Saldo M Kč -98 -746 -1316 -1337 -477

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz Dovoz

Francie Francie

Itálie Itálie

Německo Německo

Alžírsko Španělsko
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Španělsko Rusko

Libye Alžírsko

Belgie Spojené státy americké

Spojené státy americké Belgie

Spojené království Nizozemsko

Nizozemsko Kanada

2.3 Komoditní struktura

Vývoz Dovoz

Elektrická stroje a zařízení Ropa a ropné produkty

Textil Elektrické stroje a zařízení

Zboží z kůže a obuv Stroje a mechanická zařízení

Ropa Textil

Anorganické chemické produkty Vozidla a traktory

Olivový olej Zemní plyn
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Ovoce Plasty

Hnojiva Železo a ocel

Fosfáty Obilniny

Ryby a rybí výrobky Léčiva

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

První z 10 plánovaných technoparků, které předjímá Strategický plán rozvoje Tuniska pro roky 2016-2021 je Elgozala
Technopark v Raoued (guvernorát Ariana). Technopark je veřejně prospěšnou organizací pracující pod záštitou
Ministerstva komunikačních a výpočetních technologií Tuniska. Technopark vytváří integrální prostředí 254 podniků
(včetně 10 poboček renomovaných světových společností) pro rozvoj malých a středních firem působících v oblasti
komunikačních a informačních technologií. Pracuje zde 2600 pracovníků, je zde 10 laboratoří a 18 kybernetických parků.

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

Investice představovaly v roce 2015: 18,5% HDP, 70% objemu investic jsou investice z EU, konkrétně Francie, Itálie,
Německa a Španělska. Na tuniském trhu působí 3350 zahraničních podniků, z nichž je 1000 charakterem Offshore.
Teritoriální struktura investic je patrná z následující tabulky:

oblast přímé zahraniční investice
M DT

zahraniční podniky poznámka

telekomunikační a
výpočetní techniky

5000 200 dynamika

inovace
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strojírenství a
elektrotechnika

2595 627 1. exportér příslušenství pro
automobily

textil a oděvy 1346 1142 1. dodavatel FR

Zemědělské potravinářství 188,3 81 1. exportér datlí a olivového
oleje

zdravotnictví a farmacie 488 40 světově 2. místo v lázeňství

obnovitelné zdroje nová oblast nová oblast zajistit 30% energetické
potřeby

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

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2016 se uskutečnila v hlavním městě Tuniska Mezinárodní investiční konference TUNISIA
2020, jejímž cílem bylo získat prostředky pro ekonomickou transformaci. Mezinárodní investiční konference TUNISIA 2020
se zaměřila na implementaci Plánu strategického rozvoje Tuniska 2016–2021, jeho směřování a identifikaci souvisejících
finančních potřeb. Konference představila vládní program reforem zaměřených na státní správu, velké národní podniky a
na zlepšení a zatraktivnění Tuniska pro soukromé investory. Projekty vyhlášené konferencí jsou z 60 % projekty
soukromého sektoru, 40 % státní správy nebo státních podniků. Vlastní implementaci výsledků konference má napomoci
Investiční zákon 2016-71 a jeho prováděcí dekrety, obsahující řadu pobídek. Jedná se zejména o úlevy poskytované po
dobu 5–10 let podle regionu a charakteru aktivit. Se snížením odvodové zátěže lze počítat v okrajových regionech, kde je
podporován růst zaměstnanosti. Podpora zemědělské produkce, podpora exportu, ochrana životního prostředí jsou
vyhlášenými preferenčními oblastmi, zvláštní podpoře se budou těšit programy s vysokou přidanou hodnotou (výroba
součástek automobilů a letadel, léčiva).

Prováděcí dekrety Investičního zákona 2016-71:

2017- 388: Investiční orgány,

2017- 389: Investiční pobídky,

2017- 390: Strukturální nomenklatura aktivit.
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3. Vztahy země s EU
V roce 1969 uzavřela EU s Tuniskem Obchodní dohodu, v roce 1998 jako s 1.zemí středomoří Asociační smlouvu, v roce
2008 zónu volné výměny pro průmyslové výrobky a 19.11.2012 Privilegované partnerství. Dalším stupněm dále se
prohlubující spolupráce bude sjednání DCFTA/ALECA (Accord de Libre Exchange Complet et Approfondi), Dohody o
volném pohybu zboží. ALECA byla ratifikována v 02/2016 Evropským parlamentem. Jedná se o sjednání dohody, která
umožní volný pohyb zboží mezi EU a Tuniskem bez dalších testů a doplňkových certifikací v oblasti služeb, zemědělských
produktů a rybolovu. Cílem dohody je postupné přiblížení tuniské ekonomiky jednotnému trhu EU a tím zjednodušení
přístupu na oba trhy a vytvoření lepších podmínek pro investice. Je dodržován princip asymetrie ve prospěch Tuniska.
Dohoda může významně přispět k restrukturalizaci tuniské ekonomiky a pokryje kromě obchodu s výrobky i služby,
investice, zemědělské výrobky, celní bariéry, sanitární a fytosanitární opatření, veřejný sektor, energetiku, antidumpingová
opatření, udržitelný rozvoj. Dohoda bude zahrnovat i tolik potřebnou ochranu duševního vlastnictví, standardizaci
produkce, transparentnost státních zakázek a aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje. Předpokládané ukončení
negociací a uzavření ALECA s Tuniskem je 2020+.

Strategickým cílem EU je podporovat ekonomickou transformaci Tuniska, která navazuje na politickou transformaci, která
proběhla v období od Jasmínové revoluce (14.12011) do schválení demokratické ústavy (26.1.2014). Úspěch demokratické
přeměny země nyní záleží na vývoji ekonomické a sociální situace v následujících letech.

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

Délégation de l´Union Européenne en Tunisie

rue de Biwa, B.P.150

velvyslanec EU v Tunisku: H.E. Patrice Bergamini

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je hlavním partnerem Tuniska, objem obchodní výměny mezi EU a Tuniskem představuje 60%, (z Tuniska do EU 74,5%
a z EU do Tuniska 55,7%). Podílí se na něm „velká čtyřka“ (Francie, Itálie, Německo a Španělsko).
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje od roku 2011 Tunisku pomoc, v letech 2017-2020 dosáhne výše této pomoci 300 M EURO/ročně.
Plánovacím nástrojem je Evropský nástroj sousedství, pomocí kterého se zdroje rozpalovávají na identifikované partnerské
priority. První Akční plán Evropského nástroje sousedství byl přijat v roce 2005 a Plán privilegovaného partnerství byl
vypracován pro léta 2013-2017.

V roce 2016 byly schváleny programy MAPU (73,5 M EURO ze společných zdrojů) a EMORI (60 M EURO ze společných
zdrojů EU).

MAPU je program modernizace veřejné administrativy a státních podniků na podporu Strategického plánu rozvoje
2016-2020. MAPU se soustřeďuje na reformu administrativy zaměřené na (1) zefektivnění administrativních procesů státní
správy, (2) modernizaci řízení lidských zdrojů a (3) opatření k udržení mzdových nákladů spojených s výkonem státní
služby.

EMORI je program na podporu vzdělávání, mobility, výzkumu a inovací a na podporu implementace Strategického plánu
rozvoje 2016-2020. Je založen na pozitivní diskriminaci okrajových regionů a cílem je efektivní, komplexní a udržitelná
podpora sektorových reforem s cílem potírání chudoby a zlepšení přístupu ke kvalitnímu systému vzdělávání a sociálně
ekonomické integraci.

Druhá část akčního programu 2/2016 pro Tunisko se zaměřuje na: (a) podporu sociálně - ekonomických reforem a na (b)
podporu vyváženosti rozvoje regionů. (a) Pilotní iniciativa pro integrovaný regionální rozvoj (60 M EURO ze společných
zdrojů) podporuje decentralizační proces potvrzený Ústavou (2014). (b) Program na podporu tuniského zdravotnického
sektoru (20 M EURO ze společných zdrojů) si klade za cíl zlepšit zdravotní podmínky obyvatel bez rozdílu věku. Právo na
přístup ke zdravotní péči a sociální ochrana je zakotvena v článku číslo 38 Ústavy. Program má zlepšit výkonost
zdravotnického systému v 9 guvernorátech zlepšením dostupnosti a jakosti poskytovaných služeb zejména v hraničních
oblastech.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Tunisko je tradičním obchodním partnerem ČR v oblasti severní Afriky, v jeho prospěch svědčí i geografická blízkost pro
naše tradičně konkurenceschopné dodavatele v oblastech zdravotnických potřeb, nakládání s odpadními vodami,
energetického odvětví, kolejových vozidel a zabezpečovacích zařízení. Mezi hlavní a perspektivní oblasti spolupráce
řadíme: strojírenský průmysl, dopravu, kovozpracující a chemický průmysl (fosfáty a minerálních hnojiva), dále pak
potravinářství (vývoz sacharózy, mléčných výrobků a alko/nealkoholických nápojů), stavebnictví (výstavbu levného
sociálního bydlení a turistických komplexů), zemědělství, vodohospodářství, automobilový průmysl a energetiku.
Vzájemný obrat obchodní výměny trvale roste.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v tis. USD)

rok vývoz dovoz obrat bilance

2012 68 929 73 956 142 885 - 5 027

2013 78 070 116 228 194 298 -38 158

2014 82 183 146159 228 342 -63 976

2015 90 226 144 569 234 794 -54 343

2016 127 901 146 158 274 059 -18 257

Zdroj: MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz Dovoz

strojírenství, elektrická zařízení (spínače, kabely, izolátory,
kondenzátory)

Izolované dráty a kabely, díly pro motory, díly pro
auto-průmysl
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kotle, motory kůže a kožené výrobky

plasty a polotovary plastů Textil

polotovary železa, slitiny, hliníkové folie chemikálie

osobní automobily a traktory průmyslové výrobky

sklo minerální paliva

lustry Potraviny, ovoce, rajčata, datle

textilní příze, vlna, plsť nepoživatelné suroviny

léčiva nápoje a tabák

kaučuk rostlinné oleje

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou služeb je turistický ruch, který doznal výrazného poklesu po dvou teroristických útocích mířených na
zahraniční turisty (2015 Muzeum Bardo a 2016 letovisko Sousse). Útoky namířené proti zahraničním turistům způsobily
dramatický pokles turistů z Evropy, které částečně nahradili turisté z Ruska a Alžírska. V roce 2016 Tunisko navštívilo 28
500 českých turistů, tj. o 28% méně proti roku 2015. Mezi Tunisem a Prahou létá jedenkrát týdně ekonomicky výhodná
přímá letecká linka Tunisair.

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

automobily Škoda, Tatra

energetika ČKD DIZ, AB Komponenty, ZPA Smart Energy, ZEZ Silko

export VV Africa Traiding

chemický průmysl Chemoprojekt, Synthesia

hospodaření s vodou PBS Power Equipment, Aquel Bohemia

krystal, porcelán, bižuterie Bohemia, Lasvit, Rudolf Kampf
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letecký průmysl Aero Trade, Aero Vodochody

obranný průmysl Pamco,Česká zbrojovka

ochrana životního prostředí Dekonta, Reo Amos

papírnický průmysl Optaglio

plastové hadice Osma, Pipelife

potravinářství Budwaiser, Emco, Hamé

průmyslová klimatizace Fans

průmyslové sušení Lac

sanitární keramika, dlažba Ravac, Lassersberger

stavebnictví Geosan, PSJ Jihlava

telekomunikace Optokon

vybavení pro kuchyně a hotely Blex

zdravotnická technika Linet

zemědělské stroje Zetor

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou TR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a
majetku (14.3.1990)

Dohoda mezi ČR a TR o podpoře a vzájemné ochraně investic (6.1.1997)

Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a TR. (6.4.1963)

Dohoda mezi ČSSR a TR o letecké dopravě (6.4.1963)

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou TR (18.4.1963)

Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou TR (29.5.1964)
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Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou TR (2.9.1976) ,Dodatkový protokol k Dohodě (16.04.2009).

Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou TR (4.12.1990).

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra TR (10.5.1999)

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany TR (11.5.2000)

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou TR (4.12.1990)

Smlouva mezi ČSSR a TR o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o
vydávání a dodatkový protokol (12.4.1979)

Konzulární úmluva mezi ČSSR a TR (12.4.1979)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro
držitele diplomatických a zvláštních pasů TR (8.9.1999)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 se velvyslanectví podílelo na průběhu filmového festivalu zaměřeného na promítání filmů s lidskoprávní
tématikou HUMAN SCREEN festival. Významnou přidanou hodnotou akce byl její přesah do sousední Libye, festivalu se
účastnili dva stážisti z Libye a jejich stáž se zaměřila na praxi v organizaci obdobného festivalu, až to situace v zemi
umožní.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

Perspektivní obory a produkty podle Mapy oborových příležitostí

automobily nákladní automobily

energetika čerpadla, transformátory

chemie čisticí prostředky

obrana motory a pohony, bojová vozidla, ruční zbraně

stavebnictví montované stavby

vodohospodářství & odpady turbíny, odstředivky k filtraci a čištění

zdravotnictví & farmacie léky, vata, sklo, invalidní vozíky, nábytek a vybavení

zemědělství & potraviny sýry, tvaroh, cukr, sacharóza, sirupy, limonády

železnice & kolejová doprava nákladní vagony, svrškový materiál

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

Tuniská strana definuje jako prioritní následující oblasti spolupráce mezi oběma zeměmi:

strojírenská výroba pro auto-průmysl a aeronautiku

energie z obnovitelných zdrojů,

recyklace pevných odpadů a úprava vody,

informační technologie,

průmyslová výroba,
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elektrická a elektronická zařízení,

zemědělská průmyslová výroba,

textil, kůže a obuv.

5.2 Kalendář akcí

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště Tunis - Le Kram

název akce komodita termín 2017 periodicita

Salon du Meuble nábytek 3.-12.2. Roční

SIET textilní výroba 28.2.-3.3. trienále

Salon de la Cuisine kuchyně, zastavěné
spotřebič, nábytek pro
koupelny

11.-19.3. Roční

PLASTIC EXPO 2017

PACK PRINT TUNISIA

plasty a jejich výroba

obaly a potisk

12.-15.4. bienále

SITIC AFRICA Informační a komunikační
technologie

18.-20.4. Roční

Salon Tunis Med Industrie strojírenství 16.-18.5. Roční

CLIMEXPO HYDROMED

SIED

technologie ohřevu,
chlazení, vodní, obnovitelné
zdroje

16.-19.5. bienále

SIAT 2017 automobily, osobní a
užitkové, autobusy,

příslušenství

26.9.-1.10. bienále

TEXMED TUNISIA konfekce, klobouky,
doplňky, materiály

11.-13.10. Roční
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SIAMAP zemědělství, mechanizace a
rybolov

31.10.-5.11. bienále

Equipment pour
Minoteries,Boulangeries et
Pâtisserie

vybavení pro mlýny,
pekárny a cukrářskou
výrobu

15.-19.11. Roční

Festival de la porcelaine porcelán pro domácnost 15.-24.12. Roční

Kalendář akcí mezinárodního výstaviště SFAX

název akce komodita termín 2017 periodicita

MEDIBAT stavebnictví 8.-11.3. bienále

maman & enfant potřeby pro kojence a malé
děti

28.3.-2.4. roční

SIB SFAX Informační technologie 10.-16.4. roční

Foire internationale zemědělská mechanizace,
spotřebiče pro domácnost,
nábytek

červenec 2017 bienále

auro equipment & garage garážová technika,

náhradní díly

duben 2018 bienále

SMA Medfood zemědělství a potravinářství květen 2018 bienále

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Tunisko

21/30 http://www.businessinfo.cz/tunisko

http://www.businessinfo.cz/tunisko


6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Členství České republiky v Evropské unii je vnímáno jako nesporný benefit a záruka kvality a jakosti české produkce.

V roce říjnu 2016 se podařilo, úsilím velvyslanectví a asociací výrobců a zaměstnavatelů na české i tuniské straně založit
Česko-tuniskou Radu obchodní spolupráce, která má 10 zakládajících členů. Rada je založena jako zájmová základna bez
právní subjektivity, kolem které se generují obchodní příležitosti.

Velvyslanectví současně ve spolupráci s podnikatelskou sférou navrhuje k realizaci tematicky zaměřené projekty
ekonomické diplomacie - PROPED, které slouží k bližšímu poznání teritorií a jejich skutečných potřeb s cílem navázání
budoucích osobních kontaktů.

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

Podle zkušeností českých firem v Tunisku je pro rozvoj podnikání zásadní místní zástupce.

V prvopočátku je vhodné využít některého z poskytovatelů dovozních služeb, kterých zde působí celá řada a jsou
specializovány podle portfolia produktů, například: MJ Honest, CERCO, N.E.W.S., Shirmann International Trade, Tunisia
Medicine, STE Chahed International Trade.

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

Dovozy se do Tuniska systemizují do těchto hlavních skupin:
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neformalizované dovozy,

dočasné dovozní povolení,

dovozní certifikát.

Neformalizované dovozy zahrnují poštovní zásilky k profesionálnímu použití příjemce, dovozy realizované do plně vývozní
společnosti, dovozy do bezcelní zóny, dovozy polotovarů určených k dalšímu zpracování (do 100 000 TD ročně) a
reklamace.

Do 6 měsíců se jedná o dovozní povolení, kdy jej schvaluje, na základě pro forma faktury, banka. Dovozní certifikát
schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je platné 6 měsíců po jeho vystavení a lze jej plnit průběžně a po částech.

Nezbytné celní formality pro dovoz na dovozní certifikát jsou: faktura ve trojím vyhotovení, balící list, transportní list,
technický list, EUR 1 při původu zboží z EU a je-li požadován, pak i certifikát shody s legislativou. Nutnost certifikátu
shody se prověří v databázi CCE (Contrôle de commerce extérieur) po specifikování výrobku s využitím všeobecné
nomenklatury.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

základní rozdělení název formy/ CZ
analogie

kapitál v TD počet osob osoba k jednání

fyzická osoba živnost 0 1 živnostník

právnická osoba SUARL/s.r.o. 1000 1 jednatel

SARL/s.r.o. 1000 2-50 jednatel

SA/ kapitálová
společnost

5000 7 Rada

SCA/komanditní
společnost

5000 1+ jednatel
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typy exportních společností podmínka Výhody Daně

výhradně exportní
v bezcelní zóně

min 80% pro export

min kapitál 500 EURO

počet zaměstnaných
cizinců 1- 4

0% DPH

30% na domácí trh

bezcelní dovoz všeho
potřebného

10% z výnosu

5% z dividend

0-16,57% sociální pojištění
zaměstnanců

OFFSHORE kapitál 150000 TD ve
valutách, 66% kapitálu
dovoz

sídlo mimo TN a zemi
trvalého pobytu majitele

plat zaměstnanců ve výši
přes 133,35 EURO

registrace za 72 hodin

10 leté daňové prázdniny
z příjmu a zisku

0-16,57% sociální pojištění
zaměstnanců

částečně exportní do 80% export

min kapitál 500 EURO

30% povoleno realizovat
lokálně,

náhrada DPH a cla za stroje
a položky k dalšímu
zpracování

10% z výnosu

25% z lokálních transakcí

0-16,57% sociální pojištění
zaměstnanců

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

Hlavní veletržní areál leží na předměstí Tunisu v Kram, Ve druhé nejprůmyslovější aglomeraci Tuniska, ve SFAXu je také
výstaviště, jeho hlavní veletržní akcí je středomořský veletrh ve stavebnictví BATIMED (8.-11.3.2017), veletržní kalendáře
jsou uvedeny v bodě 5.2. (Třetí výstavní areál v Sousse se soustřeďuje na výstavy z oblasti turistického ruchu).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika spadá do působnosti Národního institutu pro normalizaci a ochranu duševního vlastnictví (INNORPI)
v podřízenosti Ministerstva průmyslu a obchodu, INNOPRI spolupracuje se Světovou organizací pro ochranu duševního
vlastnictví a Kanceláří pro harmonizaci vnitřního trhu EU. Právní rámec ochrany duševního vlastnictví je v Tunisku široký
včetně ochrany průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, integrované obvody, ochranná známka, chráněný
název a zeměpisný původ). Problematický je v Tunisku stále se rozšiřující paralelní trh, který je založen na pašování a
padělatelství, představuje daňovou ztrátu 1,8 M TD a postihuje 50% veškerého zboží, v oblasti ochrany duševního
vlastnictví se dotýká numerických produktů kultury a padělatelství značek parfémů, oděvů a doplňků. Generální ředitelství
celní správy Tuniska si klade za cíl ve spolupráci se Světovou organizací celní správy dohledávat pirátské a padělané zboží
a snížit jeho výskyt o 10%.
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6.6 Trh veřejných zakázek

Přehled vyhlášených veřejných zakázek je uveden na www.appeloffres.com, kde jsou vyhlášené veřejné zakázky
souhrnovány formou uvedení zadavatele a specifikace předmětu zakázky. Za roční poplatek (130 TD) je možné získat
přístupové heslo, po jehož zadání je jednotlivá vypsaná veřejná zakázka blíže specifikována spolu s uvedením adresy, na
které lze získat zadání (cahier des charges) s uvedením výše poplatku, který je potřeba složit pro obdržení zadání.

Jednoznačným cílem České republiky v oblasti veřejných zakázek je zvýšení transparentnosti a celkového otevření tohoto
trhu a jeho liberalizace. Z formálního hlediska prosazujeme prodloužení lhůty pro předložení nabídky alespoň na 40 dní
od zveřejnění oznámení o veřejné zakázce

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

Spory se řeší mediací s cílem nalezení shody, mediační autoritou je Mezinárodní obchodní komora, další možností je
Mezinárodní obchodní arbitráž institucionalizovaná a administrovaná Obchodní komorou.

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

Tunisko je sekulární, ale muslimská země, proto je nutné respektovat zvyky spojené s islámem, to platí zejména v období
svatého měsíce Ramadánu. Konzumace alkoholu je legální, ale opilství, které způsobuje pohoršení je trestné. Sexuální
vztahy mimo manželství jsou právně postižitelné, homosexualita a požívání drog jsou trestné. Platí zákaz fotografování
oficiálních budov (sídlo prezidenta, ministerstva, kasárna).

Doprava je v Tunisku nepředvídatelná, to lze vypozorovat při přechodu chodců na označeném přechodu a zeleném světle,
kdy nejsou jejich práva nikým respektována.

Klima je v Tunisku na pobřeží teplé a vlhké, ve vnitrozemí suché, zimy na pobřeží jsou chladné a deštivé.

Obchody jsou otevřeny každý den v týdnu a jsou otevřeny převážně od 9 do 22 hodin.

Úřední jazyky: arabština a francouzština, další jazyk angličtina.
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Moderní komunikační síť je založena na vyspělé infrastruktuře, její spolehlivost a výkon však dosud neodpovídá
evropskému standardu. ADSL je snadno dostupná, optickým vláknem jsou pokryty některé čtvrti města a severní
předměstí, 3G/H+ je funkční na 75%, 4G zatím jen v počátcích. Hotely nabízejí WIFI s proměnnou spolehlivostí.

Státní svátky:

1.1. Nový rok

14.1. Svátek revoluce 2011 a svátek mládeže

20.3. Den nezávislosti

9.4. Památka mučedníků

25.6. +/- 3 Aid El Fitr

25.7. Den republiky

13.8. Den žen

1.9. +/- 2 Aid El Idha

21.9. Ras El Am Hejri (1439)

15.10. Památka deportace

1.12. Mouled

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

Pro pobyt do 90 dnů není nutné vízum, při delším pobytu jsou vízum a pobytová karta, kterou vystavuje ministerstvo
vnitra, povinné. Svévolné překročení délky povoleného pobytu se trestá vysokou pokutou.

Tuniský dinár (TD) se získává výměnou ve směnárně, potvrzení o směně je nutno uschovat pro směnu nespotřebované
měny zpět na valutu, protože vývoz TD není povolen. TD lze získat vyzvednutím z bankomatu, útržek vydaný
bankomatem však nenahrazuje potvrzení o směně a nelze jej proto využít pro zpětnou směnu nespotřebovaných TD.
Používání platebních karet u obchodníků, v restauracích a u čerpacích stanic není rozšířeno.
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Nebezpečí terorismu včetně únosů je v Tunisku vysoké.

První pokusy o teroristické útoky v Sousse a Muzeu Bourgiby v říjnu 2013 byl zmařeny. 18.3.2015 došlo k teroristickému
útoku na muzeum Bardo v centru Tunisu, při kterém zemřelo 21 turistů, 26.6.2015 přišlo o život 38 turistů v Port El
Kantaoui u Sousse. Teroristé opakovaně útočili na bezpečnostní složky prezidenta republiky (18.3., 26.6. a 24.11.2016),
poslední útok se nepodařilo odvrátit a 24.11.2016 přišlo o život na hlavní třídě Mohamed V. 13 příslušníků osobní ochrany
prezidenta republiky a tímto dnem byl vyhlášen mimořádný stav, který je obnovován, poslední prodloužení platí do
15.3.2017. V březnu 2016 došlo v Ben Guerdane na Libyjské hranici k teroristickému útoku v rámci kterého zemřelo 62 lidí.
Prezident republiky i předseda vlády konstatují, že bezpečnostní hrozbou pro Tunisko je sousední Libye a připouští, že
další útoky jsou pravděpodobné.

Oblasti se zvýšeným rizikem jsou oblasti na hranici s Alžírskem a Libyí, kde probíhají pravidelné antiteroristické operace.
Pro cesty se nedoporučují horské oblasti guvernorátů Kasserine a Kef a trojúhelníkem vytýčeným Siliana - Kairouan
-Kasserine.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

U zaměstnávání cizinců se rozlišují tyto dvě hlavní kategorie

Cizinci nepodléhající povinnosti pracovního víza:

Do této skupiny patří živnostníci a zaměstnavatelé,

30% zaměstnanců podniku (zahraničního nebo se zahraniční účastí) mohou být cizinci, od 4. roku se jejich počet snižuje
na 10%, v každém případě ale zůstávají 4

zaměstnanci v oblasti těžby,

zaměstnanci nestátních organizací a zaměstnanci neziskových organizací spolupracujících s tuniskou vládou.

Zaměstnanecké vízum a pracovní smlouva:

Týká se jedinečných profesí, které nejsou na místním trhu k dispozici,

smíšených manželství,
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detašovaných pracovníků společných podniků,

pracovníků působících ve sportu a umění,

průvodci a animátoři cestovních kanceláří.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Všechny náklady spojené s poskytováním lékařské pomoci jsou placené, proto je třeba mít uzavřeno cestovní pojištění.
Pro Tunisko není povinné žádné očkování, doporučuje se zkontrolovat účinnost očkování proti záškrtu, dětské obrně,
tetanu, spalničkám.

Doporučená očkování jsou:

Žloutenka typu A, B,

břišní tyfus

vzteklina.
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7. Kontakty
V Tunisku nepůsobí CzechTrade, CzechInvets, CzechTourism ani České centrum.

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Tunisku

velvyslanec ČR v Tunisku: Mgr. Jiří Doležel (od 9.12.2014)

98, Rue de Palestine

1002 Tunis Belvédère

telefon +216 71 78 19 16, +216 71 78 04 56

fax +216 71 79 32 28

commerce_tunis@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)

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a MPO ČR

příslušný teritoriální odbor MZV:

BVA - 224182974

příslušný teritoriální odbor MPO:

Odbor zahraničně ekonomických politik II - 224853131

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

198- Hasiči

190 - Záchranka

1200 - Infolinka

7.4 Internetové informační zdroje

výstaviště Tunis Le Kram: www.fkram.com.tn

výstaviště SFAX: www.foiredesfax.com

veřejné zakázky: www.appeloffres.com, newsletter@appeloffres.com

zakládání společností: www.tunisia-societe.com, www.tunisie-sat.com,

clo: www.douagne.tn
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