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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Tuvalu

Hlavou státu je královna Alžběta II. Na Tuvalu ji zastupuje generální guvernér (Sir lakoba Italeli od dubna 2010) jmenovaný
na doporučení premiéra po konzultaci s parlamentem. Parlament je patnáctičlenný, volený na čtyřleté období. Volby v
roce 2014 byly odloženy kvůli hurikánu Pam a nakonec proběhly až 31.3.2015. Na Tuvalu nejsou žádné politické strany.
Parlament volí premiéra, který z jeho členů vybírá členy svého kabinetu.

Složení vlády:
• Předseda vlády: Enele Sopoaga
• Vicepremiér: Maatia Toafa
• Ministr dopravy a komunikací: Monise Laafai
• Ministr pro veřejné sítě a infrastrukturu: Enele Sopoaga
• Ministr školství, kultury a tělovýchovy: Fauoa Maani
• Ministr životního prostředí, zahraničí, práce a obchodu: Taukelina Finikaso
• Ministr zdravotnictví: Satini Manuella
• Ministr financí a ekonomického rozvoje: Maatia Toafa
• Ministr pro výstavbu a přírodní zdroje: Puakena Boreham
• Ministr vnitra a místního rozvoje: Namoliki Sualiki

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

Demografické ukazatele:
• počet obyvatel: 10 959 (odhad 2016)
• hustota zalidnění: 417 obyv./km

2
(2015)

• ekonomicky činné obyvatelstvo: 5950 (odhad 2004)
• roční přírůstek: 0,2 % (odhad 2015)
• míra porodnosti: 2,98 dítěte/ženu (odhad 2016)
• kojenecká úmrtnost: 29,9/1000 narození
• celková úmrtnost 8,6/1000 obyvatel (odhad 2016)
• očekávaná délka života při narození: 66,5 roku

Věková struktura:
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• 0-14 roků: 29,4 %
• 15 - 64 roků: 65,03 %
• nad 65 roků: 5,57 % (odhad 2015)

Etnické složení:

• Polynésané 96 %
• Mikronésané 4 %

Náboženské složení:

• protestanti 98,4 % (z toho adventisté sedmého dne 1,4%)
• baha‘i 1 %
• jiné 0,6 %

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

0,2 1,3 2,2 2,6 4,0

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

Nominální HDP v mil. USD

2012 2013 2014 2015 2016
40 38 37 33 32

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

2012 2013 2014 2015 2016

1,4 2,0 1,1 3,2 3,5

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

Údaje o nezaměstnanosti nejsou k dispozici. 2/3 obyvatelstva pracuje v neformální ekonomice (samozásobitelství –
drobné zemědělství a rybolov v malém rozsahu)

Očekávaný vývoj v teritoriu:
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Tuvalu je vysoce závislé na zahraniční rozvojové pomoci, obzvláště po hurikánu Pam v roce 2014 a hurikánu Winston v
únoru 2016. Zemi chybí základní infrastruktura a ekonomika je založena spíše na samozásobitelství a rybářství. Jakýkoli
jednorázový obchod či rozvojový projekt může ekonomické ukazatele výrazně vychýlit.

Asijská rozvojová banka (ADB) v rámci své strategie vůči Tichomoří (2016-2018) a v rámci svého akčního plánu pro Tuvalu
připravila prostředky v podobě úvěrů, ve výši 91,4 mil. USD a nepůjčkové fondy ve formě grantů a programů ve výši 19,34
mil. AUD(pro období 2016-2018).

Pokud jde o bilaterální rozvojovou spolupráci, Austrálie je dlouhodobě nejvýznamnějším rozvojovým partnerem Tuvalu
(Pomoc poskytována prostřednictvím Australské agentury pro mezinárodní rozvoj AusAID). Prioritami australské pomoci
jsou: ekonomická stabilita a dobré vládnutí, životní prostředí, klimatická změna a školství. V letech 2017-2018 poskytne
Austrálie Tuvalu na rozvojovou pomoc až 8,7 mil. AUD. Austrálie je poskytovatelem až třetiny veškeré rozvojové pomoci
Tuvalu.

V rámci vlastního programu pro rozvojovou spolupráci Nový Zéland (prostřednictvím Novozélandské rozvojové agentury
NZAID) poskytl Tuvalu pro období 2015/2016 prostředky v hodnotě 3,6 mil. AUD a spolu se stipendijními fondy
prostředky v celkové výši 15 mil. AUD. Indikativní alokace fondů pro období 2017-2018 činí 11,3 mil. AUD. Mezi priority
Nového Zélandu, kromě účasti v Tuvalu Trust Fund, patří makroekonomická stabilizace a rozvoj lidských zdrojů
(předškolní vzdělání, stipendia, technická školení), rozvoj odlehlejších ostrovů, infrastruktura a rybolov.

V roce 2016 Tuvalu zažívalo zvýšený ekonomický růst v souvislosti s výstavbou ubytování pro setkání hlav států
pacifických ostrovů v září 2019, dále pak díky projektům pro rozšíření pobřeží navážením materiálu, výstavbě klinik a škol
na odlehlých ostrovech, skládek a rozšiřováním stávajícího letiště. Pro rok 2017 se také očekávají vyšší příjmy z licencí k
rybolovu díky příznivějšímu klimatickému vývoji.

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

Veřejný sektor představuje 70 % HDP. Rozpočet za poslední roky je bohatší díky vyšším příjmům z licencí za rybolov (v
roce 2016 rekordní výnosy ve výši 37,3 mil. AUD, což představuje 82,6% HDP) a příjmům ze známek a mincí. To
umožňovalo v předchozích letech sestavovat poměrně expanzivní rozpočty. Ekonomika Tuvalu používá jako svou měnu
Australský dolar (AUD).

2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy +
rozvojová pomoc

44,5 53,59 64,92 66,6 68,66
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Výdaje 32,48 41,49 60,62 60,06 70,86

Saldo 10,9 12,1 4,5 6,0 -2,2

Tuvalu spravuje fond Tuvalu Trust Fund (TTF), který by měl být do roku 2020 navýšen na hodnotu 200 mil. AUD. (V roce
2016 hodnota fondu činila 154,8 mil. AUD, jedná se o meziroční navýšení o 11,6 mil. AUD). Tento fond slouží k fiskální
stabilizaci v letech, kdy příjmy klesnou pod únosnou úroveň. V roce 2016 byl založen Tuvalu Survival Fund pro náklady
spojené s dopady klimatické změny. V roce 2016 bylo do fondu vloženo 5 mil. AUD. Pro rok 2017 počítá státní rozpočet s
transferem 2 mil. AUD do tohoto fondu.

Hlavními sektory, na které se soustřeďuje rozpočet pro rok 2017 jsou: Infrastruktura, školství, zdravotnictví, klimatická
změna a fiskální udržitelnost.

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

Bilance běžného účtu (mil. USD)
2012 2013 2014 2015 2016
7 ... 7 2 -1

Bilance kapitálového a finančního účtu (mil. AUD)
2012 2013 2014 2015 2016p
-3,4 8,7 -4,9 2,1 -1,8

Rezervy (mil. AUD) (nikoli devizové)
2012 2013 2014 2015 2016p
27,5 37,9 41 46,4 42,7

Zahraniční dluh (%HDP)
2012 2013 2014 2015 2016p
19,7 51,8 59,8 54,5 51,7

Zdroj: IMF Country Report No. 16/323, Asian Development Indicators 2017, MZV Austrálie

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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V zemi neexistuje Centrální banka (AUD je oficiální měnou) a (s omezenými možnostmi) zde funguje jen jedna komerční
banka (National Bank of Tuvalu).

1.7 Daňový systém

Daň z příjmu včetně korporátní je stanovena ve výši 30 % při ročních příjmech vyšších než 1900 AUD ročně. Existují také
prodejní daně na určité zboží a služby. Zdaněny jsou tak prodeje známek, copry a rybářských licencí. Vláda udržuje
cenové restrikce na benzín a základní potraviny.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Zahraniční obchod
(mil. USD)

2011 2012 2013 2014 2015

Export 13 31 25 8 37
Import 73 243 107 123 66
Obchodní bilance -60 -212 -82 -115 -29

Zdroj: Intracen - International Trade Centre

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální skladba obchodu podle údajů z roku 2015

Hlavní exportní destinace v roce 2015:

• Lotyšsko (36%)
• Japonsko (21,3%)
• Fiji (5,7%)
• Austrálie (4,9%)

Zdrojové země importu v roce 2015:

• Fiji (39,2%)
• Japonsko (17,1%)
• Singapur (15,1%)
• Austrálie (4,8%)

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Austrálie

Obchod s EU je statisticky zanedbatelný.

2.3 Komoditní struktura

Importní položky:

• potraviny
• zvířata
• minerální oleje
•
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stroje a dopravní prostředky
• hotové výrobky (spotřební zboží)

Exportní položky:

• kopra
• ryby
• rukodělné výrobky
• poštovní známky a mince

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZÚ neeviduje informace o zónách volného obchodu v Tuvalu.

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

Údaje o přímých zahraničních investicích nejsou známy. Lze zvažovat investice do turistického ruchu, především
ubytování.

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

Vláda Tuvalu vítá zahraniční investice, ale ty s ohledem na omezené přírodní zdroje nejsou četné. Příliv zahraničních
investic upravuje Foreign Direct Investment Act z roku 1996 (novelizovaný v roce 2008). Každý návrh na zahraniční
investici je posuzován případ od případu, nejsou stanoveny pevné investiční pobídky, ale je umožněno některé položky
pro novou investici (zařízení, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály) dovážet bezcelně. Daňové úlevy mají
vybraná odvětví jako např. turistika, kdy tzv. pionýrský statut uděluje ministerstvo financí (níže). Zahraniční investor
nemůže vlastnit nemovitosti a půdu si musí pronajímat od původních majitelů. Nájem podléhá schválení ministerstvem
pro přírodní zdroje. Není žádný požadavek státu na účast místního subjektu v zahraničním investičním projektu. Z V
Tuvalu nejsou limity na transfer finančních prostředků do země (místní měnou je australský dolar), při repatriaci zisku je
na základě devizových předpisů vyžadováno povolení ministerstva financí.

Ministerstvo financí, ekonomického plánování a průmyslu zajišťuje informace o investičních příležitostech. Návrhy na
potenciální investiční záměry musí být předány do Foreign Investment Facilitation Board / FIFB. Tento orgán návrhy
posuzuje před vydáním povolení. Žádost k povolení zahraniční investice se podává na standardizovaném dotazníku, musí
obsahovat informace o rozsahu, podstatě a efektivnosti projektu, požadavcích na pozemky a dále informace o
dosavadních aktivitách žadatele vč. bankovní informace a výpisu z trestního rejstříku.

Zahraniční investoři se v případě Tuvalu často potýkají s netransparentností a neefektivitou. Vláda v rámci své
střednědobé strategie a reformy veřejného sektoru zvažuje vytvoření nového legislativního rámce pro zahraniční
investice.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic
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Ministry of Finance, Economic Planning & Industries
Department of Trade & Industries (Foreign Investment Facilitation Board)
Government Building, Vaiaku, Funafuti, Tuvalu
Tel: (688) 20840
Fax: (688) 20210
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fidži
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific Level 6, Tappoo City Complex, Corner of Scott & Usher St, Suva
Email: DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu
Poštovní adresa: Delegation of the European Union for the Pacific Private Mail Bag, G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633
Fax: (+679) 3300370
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji_en

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a Tuvalu jsou zanedbatelné a svým objemem se vymykají minimálnímu rozlišení Evropského
statistického úřadu EUROSTAT. Zpráva za rok 2016.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 10. období Evropského rozvojového fondu (EDF) bylo Tuvalu alokováno 5,5 mil. EUR na projekty zaměřené na
vodu, sanitaci a odpad. V rámci těchto projektů bylo dodáno 1233 nádrží na zachycování dešťové vody, což pokrývá 86 %
domácností na vnějších ostrovech. V rámci projektů má být postaveno až 90kompostovacích toalet na Funafuti. V oblasti
odpadu získalo Tuvalu základní vybavení pro odpadové hospodářství, jako traktory, valníky a domácí koše na medicínský
odpad a odpadní olej. EU v rámci tohoto projektu pomohla vládě založit Agenturu pro odpadové hospodářství SWAT
(Solid Waste Management Agency).

EU také podpořila výstavbu fotovoltaických energetických zařízení pro zajištění 24 hodinové dodávky elektrické energie
na ostrovech Nukufetau, Nukulaelae a Nui. Projekt byl rozpočtován na 2 mil. EUR.

Další sektory byly zaměřeny na capacity building v oblasti přizpůsobení klimatickým změnám, podmořských nerostných
surovin, udržitelného rybolovu, turistiky, obchodní politiky, zemědělství, veřejných financí a nakládání s nebezpečnými
odpady.

Pro 11. období EDF (2014-2020) je pro Tuvalu alokováno 6,8 mil. EUR s hlavním zaměřením na odpadové hospodářství (6
mil. EUR). Hlavními podporovanými subsektory jsou nakládání s odpady (včetně svozu), zlepšení právního rámce
nakládání s odpady, rozvoj kapacit a zvýšený důraz na recyklaci. 300 000 EUR bylo alokováno na posílení občanské
společnosti a zbytek na podpůrné služby k hlavnímu projektu.
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Zdroj: DEU Fiji
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi ČR a Tuvalu v letech 2012-2016
Období USD(tis.)
2012 463
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
Zdroj: ČSÚ

Dovoz z Tuvalu do ČR 2012-2016
Období USD(tis.)
2012 27
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
Zdroj: ČSÚ

Vývoz z ČR do Tuvalu 2012-2016
Období Stat. hodnota USD(tis.)
2012 436
Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 byla zbožová struktura dovozu do ČR z Tuvalu následující:
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Období Kód zboží HS4 Název zboží USD(tis.)
2016 8517 Přístroje

telefonní,ost.přístroje pro
vysílání,příjem hlasu,dat jn

11

2016 8527 Přístroje přijímací pro
rozhlas.vysílání,se zázn.zař,s
hodinami

4

2016 6107 Spodky pyžama župany ap
pánsk chlapec pletené

4

2016 4811 Papír karton vata buničitá aj
natřené plasty

3

2016 6110 Pulovry svetry vesty apod
pletené háčkované

0

2016 6111 Oděvy doplňky kojenecké
pletené háčkované

0

2016 8438 Stroje pro prům přípravu
výrobu potravin aj

0

2016 7318 Šrouby vruty matice
podložky aj z železa ocel

0

2016 8204 Klíče ruční šroubové
napínací nástavce klíčů

0

2016 7118 Mince 0

V podstatě s výjimkou mincí, které tvoří významnou část zahraničního obchodu Tuvalu, se jedná z velké části o nahodilé
položky spíše související s pohyby zahraničních pracovníků v místě usazených rozvojových agentur, vědců apod.

Vývoz z ČR do Tuvalu

V roce 2016 se žádný vývoz do Tuvalu neuskutečnil.

V roce 2012, kdy naposled proběhl vývoz z ČR byla zbožová struktura následující:

Kód zboží Název zboží USD(tis.)
8421 Odstředivky přístroje k filtrování

čištění
227

8541 Diody tranzistory ap zařízení
polovodičová aj

144

8422 Myčky stroje k čištění plnění ap lahví
aj

53

3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap z
plastů

12

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky výměny služeb mezi ČR a Tuvalu nejsou ČNB zveřejňovány.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

ZÚ neeviduje v teritoriu žádné české firmy.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur neeviduje žádnou bilaterální smlouvu mezi ČR a Tuvalu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR realizovala v r. 2013 na Tuvalu malý lokální rozvojový projekt (MLP), týkající se vytvoření systému elektronického
vzdělávání pro střední školu na ostrově Motufoua. V následujících letech neeviduje velvyslanectví žádný další rozvojový
projekt.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Obchodní příležitosti jsou na takto malém trhu omezené, dováží se drtivá většina spotřebního zboží, avšak kupní síla
obyvatelstva je nízká. Z hlediska rozvojových a investičních projektů příležitost představuje malá energetika (zejména
fotovoltaická), úprava a rozvod vody, odpadové hospodářství, ale také stavební stroje a technika.

Aktuální sektorové příležitosti pro Tuvalu

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

5.2 Kalendář akcí

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

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

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

Ekonomická základna Tuvalu je extrémně úzká a nevyvinutá. Zakládání firem se řídí Regulemi zápisu společností.

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

Systém dovozních cel je velice jednoduchý. Vybírá se 10 AUD za 1000 kilogramů dovezeného zboží či dle kubického
metru, dle toho, který výnos je vyšší. Z dovozních cel je osvobozeno zboží dovezené vládou, diplomatická pošta, poštovní
balíky, voda a dary vládě Tuvalu. Více zde.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2009 byl schválen International Companies Act , který umožňuje založení zahraniční společnosti. Na tuto
společnost se však vztahují poměrně zásadní omezení, zejména nemožnost obchodování s místními subjekty či zákaz
vlastnění nemovitého majetku v Tuvalu.

Založení místní firmy možné je, ale není široce využívané. V roce 2010 dle Tuvalu Business centre fungovalo v Tuvalu
celkem sedm zahraničních firem, převážně v oblasti pohostinství. Základní kapitál takto založené firmy musí činit nejméně
20.000 AUD.

Zakládání společných podniků s účastí vlády se řídí Foreign Direct Investment Act z roku 1996

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

Dle zprávy Pacific Island Private Sector Organization Doing Business in Tuvalu 2013 většina marketingu v teritoriu funguje
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na bázi osobního doporučení. Velmi omezeně se využívá rádio či Internet.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podobně jako Kiribati používá Tuvalu právního rámce britských zákonů ze 70. a 80. let (United Kingdom Designs
Protection Ordinance - 1978, United Kingdom Trade Marks Ordinance - 1982, Copyright Ordinance - 1978, Registration of
UK Patents Ordinance - 1977). Tento rámec však neodpovídá moderním potřebám ochrany duševního vlastnictví ve světě.

List zákonů vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví v Tuvalu

6.6 Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek se řídí Public Tenders Board Regulations z roku 1979, který svými principy neodpovídá modernímu
pojetí veřejných zakázek. Ačkoliv je povinné vypisovat tendry veřejně, výsledky již zveřejňovány povinně nejsou. Také
zcela absentuje odvolací či stížnostní mechanismus. Tuvalu vypisuje omezené množství tendrů, avšak doposud nemá
centralizovanou webovou stránku.

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

Obsah neuveden

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

Oficiální jazyky: Angličtina, Tuvaluština

Tuvalu slaví hlavní křesťanské svátky (Vánoce, Velikonoce). Den Tuvalu připadá na 1.10.

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

Vízum je udělováno při příletu na dobu jednoho měsíce. Je nutné předložit zpáteční letenku. Existují též restrikce na
dovoz a vývoz financí nad hodnotu 3000 AUD.

Doporučená očkování: Hepatitida A a B, břišní tyfus a tetanus. V místě se také vyskytuje horečka Dengue.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Obsah neuveden
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický sektor je extrémně malý. V letech 2008-2009 získalo Tuvalu prostředky na stavbu několika zdravotnických
center na několika svých ostrovech. Další budou postavena v následujících letech. Hlavní nemocnicí je Princess Margaret
Hospital. Doporučuje se sjednat si kvalitní zdravotní pojištění i s pokrytím možného převozu do Austrálie v případě
vážnějších obtíží. Důrazně se doporučuje pít jen balenou nebo převařenou vodu.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Tuvalu spadá pod teritoriální kompetenci Zastupitelského úřadu ČR v Kuala Lumpur.

Velvyslanectví České republiky v Malajsii
Adresa: Embassy of the Czech Republic
42/B The Intermark Vista Tower 348 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Malajsie
Telefonní spojení: +60-3-21662900/ +60-3-21661900
Faxové spojení: +60-3-21665700/ +60-3-21666700
E-mail: kualalumpur@embassy.mzv.czkualalumpur@mzv.cz
Internetové stránky: www.mzv.cz/kualalumpur

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

Odbor zahraničně ekonomických politik II MPO
Odbor 51600
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: 224 852 749
E-mail: dudak@mpo.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor států Asie a Pacifiku
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: 224 182 167
E-mail: asie@mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 - Hradčany, Praha 1
Tel.: 224 182 951
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E-mail: oed@mzv.cz

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

• Mezinárodní předvolba: +688
• Všechny nouzové služby: 911
• Operátor: 20006

7.4 Internetové informační zdroje

• Wikipedia
• Tuvalu Islands
• CIA World Factbook
• Tuvalu Chamber of Commerce
• Adresář vlády a parlamentu Tuvalu
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