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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Uzbekistán se rozkládá uprostřed Střední Asie na rozloze 447 400 km

2
mezi řekami Amudarja a Syrdarja. Sousedí s

Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Afghánistánem a přes jeho území procházejí důležité
silniční a železniční dopravní tahy.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Republika Uzbekistán
• O'zbekiston Respublikasi
Složení vlády:

Předseda a místopředsedové vlády:

• ARIPOV Abdulla Nigmatovich (Abdulla Nigmatovič ARIPOV) – premiér
• RAMATOV Achilbay Jumaniyazovich (Achilbaj Jumanijazovich RAMATOV) – 1. vicepremiér; předseda správní rady

akciové společnosti „O`zbekiston temir yo`llari“; řídí Komplex komunální sféry, dopravy, investiční výstavby a
strojírenského průmyslu, komplexního územního rozvoje

• AZIMOV Rustam Sodiqovich (Rustam Sodikovič AZIMOV) – vicepremiér; řídí Komplex otázek makroekonomického
rozvoje, strukturálních přeměn ekonomiky a přilákání zahraničních investic

• MIRZAYEV Zoir Toirovich (Zoir Toirovič MIRZAJEV) – vicepremiér; ministr zemědělství a vodního hospodářství
• IBRAGIMOV G'ulomjon Inomovich (Gulomžon Inomovič IBRAGIMOV) – vicepremiér; řídí Komplex otázek geologie,

energetiky, chemického, ropného a metalurgického průmyslu
• ROZUQULOV Ulug'bek Ubaydullaevich (Ulugbek Ubajdullajevič ROZUKULOV) – vicepremiér; předseda správní rady

akciové společnosti „Uzavtosanoat“, řídí Komplex rozvoje automobilového, elektrotechnického a leteckého průmyslu
a standardizace výrobků

• IKRAMOV Adxam Ilxamovich (Adcham Ilchamovič IKRAMOV) – vicepremiér; řídí Komplex otázek zdravotnictví,
ekologie, ochrany životního prostředí, tělovýchovy a sportu

• NARBAYEVA Tanzila Kamolovna (Tanzila Kamolovna NARBAJEVA) - vicepremiérka; předsedkyně Svazu žen
Uzbekistánu

Ministři:

• KHODJAEV Botir Asadillaevich (Botir Asadillaevič CHODŽAEV) – ministr financí
• SAIDOVA Galina Karimovna (Galina Karimovna SAIDOVA) – ministryně ekonomiky
• ABDUXAKIMOV Aziz Abdukaxarovich (Aziz Abdukacharovič ABDUCHAKIMOV) – ministr práce a sociální péče
• AKHMEDOV Baxodir Majidovich (Bachadir Mažidovič ACHMEDOV) – ministr kultury a sportu
•
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AZIZOV Abdusalom Abdumavlanovich (Abdusalom Abdumavlanovič AZIZOV) – ministr vnitra
• KAMILOV Abdulaziz Xafizovich (Abdulazíz Hafizovič KAMILOV) – ministr zahraničních věcí
• GANIYEV Elyor Majidovich (Eljor Madžidovič GANIJEV) – ministr zahraničního obchodu
• BERDIYEV Qobul Raimovich (Kabul Raimovič BERDIJEV) – ministr obrany
• QOSIMOV Rustam Sobirovich (Rustam Sobirovič KOSYMOV) – ministr vyššího a středního speciálního školství
• INOYATOV Ulug’bek Ilyasovich (Ulugbek Iljasovič INOJATOV) – ministr národního školství
• MIRZAYEV Zoir Toirovich (Zoir Toirovič MIRZAJEV) – ministr zemědělství a vodního hospodářství
• IKROMOV Muzraf Muborakxodjaevich (Muzraf Muborakchodžajevič IKROMOV) – ministr spravedlnosti
• SHODMONOV Alisher Qayumovich (Ališer Kajumovič ŠODMONOV) – ministr zdravotnictví
• JO`RAYEV Rustam Mirzayevich (Rustam Mirzajevič DŽURAJEV) – ministr pro mimořádné situace
• SHERMATOV Sherzod Xotamovich (Šerzod Xotamovič ŠERMATOV) – v.z. ministra rozvoje informačních technologií a

komunikací

Předsedové státních výborů:

• G`ULOMOV Ravshan Ayubovich (Ravšan Ajubovič GULOMOV) – předseda Státního výboru pro podporu
privatizovaných podniků a rozvoj konkurence

• AXMEDXODJAEV Azim Isroilovich (Azim Isroilovič ACHMEDCHODŽAJEV) - předseda Státního výboru pro investice
• FAYZIEV Ravshan Xusanovich (Ravšan Xusanovič FAJZIJEV) - v.z. předsedy Státního výboru pro ekologii a ochranu

životního prostředí
• TURAMURATOV Ilxomboy Bekchanovich (Ilchomboj Bekčanovič TURAMURATOV) – předseda Státního výboru pro

geologii a minerální zdroje
• MIRUSMONOV Bahodir Mirhosilovich (Bachodir Mirchosilovič MIRUSMONOV) – v. z. předsedy Státního statistického

výboru
• TOXIRIY Muidjon Vaxxabovich (Muidžon Vachchabovič TOCHIRIJ) – předseda Státního celního výboru
• PARPIYEV Botir Rahmatovich (Botir Rachmatovič PARPIJEV) – předseda Státního daňového výboru
• ZOKIROV Botir Irkinovich (Batir Irkinovič ZAKIROV) – předseda Státního výboru pro architekturu a stavebnictví
• ARABOV Saidqul Amirovich (Saidkul Amirovič ARABOV) – předseda Státního výboru pro územní zdroje, geodézii,

kartografii a státní katastr

Předseda vlády autonomní Republiky Karakalpakstán:

• SARIYEV Kaxraman Ramatullayevich (Kachraman Ramatullajevič SARIJEV) – předseda Svazu ministrů autonomní
Republiky Karakalpakstán

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

Počet obyvatel Uzbekistánu k 1.1.2017 je odhadován na 32,0 mil. Průměrná hustota obyvatelstva je 67,5 osob na 1 km
2
.

Osídlení je velmi nerovnoměrné. Většina obyvatelů žije ve Ferganské dolině, v hlavním městě Taškentu a v Taškentské
oblasti. Rozsáhlá území ve středu a na západě země jsou osídlena jen řídce. Růst populace je poměrně dynamický, a to z
6 mil. obyvatel v roce 1950 na uvedených 32,0 mil. na počátku roku 2017.

2016 32,0

2015 31,6
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2014 30,5

2013 30,2

2012 29,7

2011 29,1

Demografické složení obyvatelstva (odhad pro rok 2017):

0-14 let: 24,22% (muži 3 658 960 / ženy 3 480 659)

15-24 let: 19,22% (muži 2 874 982 / ženy 2 790 128)

25-54 let: 43,95% (muži 6 444 288 / ženy 6 510 741)

55-64 let: 7,54% (muži 1 049 876 / ženy 1 171 369)

65 let a více: 5,06% (muži 637 408/ ženy 855 203)

Městské obyvatelstvo tvoří 50,6 %, venkovské 49,4 % obyvatelstva. Muži 49,7%, ženy 50,3 % (odhad k roku 2015).
Uzbekistán je multinacionální země s více než 100 národy a národnostmi.

Národnostní složení v Uzbekistánu je následující:

• Uzbeci 84,0 %
• Tádžici 4,7 %
• Rusové 2,8 %
• Kazaši 2,0 %
• Karakalpakové 1,9 %
• Korejci 0,9 %
• Kyrgyzové 0,8 %
• Tataři 0,5 %
• Turkmeni 0,5 %
• ostatní národnosti 1,9 %

Uzbekistán je nábožensky v zásadě tolerantní zemí, přičemž v náboženské orientaci obyvatel převažuje sunnitský islám s
cca 88 %, dále cca 9 % pravoslaví a existují zde též ostatní náboženství jako katolíci, židé, budhisté aj. Celkem je v zemi
oficiálně registrováno 16 náboženských vyznání.
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1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016
HDP nominální
(mln. USD)

51 174 56 780 57 278 59 298 65 767

HDP nominální
(mld. UZS)

96 723 118 987 132 394 152 371 194 809

Reálný růst HDP
(%)

8,2 8,0 6,5 4,5 3,5

HDP na obyvatele
(USD v paritě
kupní síly)

4 789 5 168 5 503 5 745 6 452

Reálný růst v
jednotlivých
sektorech
ekonomiky (%)
Zemědělství 7,0 6,8 6,5 6,0 5,5
Průmysl 4,2 6,0 5,0 4,0 4,0
Služby 11,5 9,9 6,0 3,0 3,0
Ceny a finanční
ukazatele
Inflace (CPI, konec
období, %)

11,0 11,9 11,7 8,5 12,0

Oficiální směnný
kurs UZS/USD

1 978 2 198 2 412 2 776 3 243

Oficiální směnný
kurs UZS/EUR

2 610 3 032 2 929 3 023 3 419

Míra
nezaměstnanosti

4,9 4,9 4,8 4,8 5,2

Zdroj - Economic Intelligence Unit

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

Dle údajů Ministerstva financí Uzbekistánu vykázal státní rozpočet v roce 2016 deficit v rozměru 1,0 % nominálního HDP.
Příjmy představovaly 21 mld. USD a výdaje 21,7 mld. USD.

2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy 32,8 33,2 32,6 32,6 32,0
Výdaje 32,3 32,8 32,4 32,4 33,0
Saldo 0,5 0,4 0,3 0,2 -1,0
Čistý veřejný dluh 8,3 8,3 8,7 11,5 14,4

Zdroj - Economic Intelligence Unit
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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
Běžný účet
platební bilance
(mln. USD)

1 390 1 020 475 -16 -654

Devizové rezervy
(mln. USD)

16 000 17 000 16 800 15 000 14 000

Zůstatek
zahraniční
zadluženosti (mln.
USD)

8 849 10 681 13 389 13 544 14 268

Čistý veřejný dluh
(% HDP)

8,3 8,3 8,7 11,5 14,4

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Uzbekistánu existuje klasický dvoustupňový bankovní systém. První stupeň představuje Centrální banka Republiky
Uzbekistán. CBU plní klasické funkce, t.j. provádění peněžně – úvěrové politiky, kontrola emise, organizování jednotného
systému plateb, regulace a dozor nad činností komerčních bank, zastupování Uzbekistánu v centrálních bankách jiných
států a v mezinárodních finančních a úvěrových institucích. Nejvyšším orgánem Centrální banky je představenstvo, které
má 11 členů. Předsedu představenstva, který je zároveň předsedou banky, jmenuje a odvolává na návrh prezidenta Senát
Olij Mažlisu, stejně tak jako prvního zástupce a ostatní zástupce. Ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává Kengaš
Senátu Olij Mažlisu. Pokud jde o organizační strukturu, tak ta je tvořena ústředním aparátem, který sídlí v Taškentu a
oblastními správami, které se nacházejí v sídlech jednotlivých oblastí. Kursovní politika je prováděna na principu float
kursu.

Druhý stupeň tvoří komerční banky. Patří sem NBU - Narional Bank, ABN AMRO Bank, AK Alokabank, ČOAKB All Žamol
Bank, GAKB ASAKA, RAKB Gallabank, AIKB Ipak Yuli, AKIB Ipotekabank, AKB Kapitalbank, ČOAKB Kredit-Standart, AKB
Mikrokreditbank, ČZAKB Parvinabank, AK Pachta Bank, ČOAKB Ravnaq-Bank, Uzbeksko – Germanskij AKB Savdogar, DB
Saderat Iran, ČZAKB Samarkand, ČABB Trastbank, ČOAKIB Turkiston, AK Turonbank, ZAO Uzbeksko-Tureckij bank, AKPSB
Uzpromstrojbank, ČOAKB Uktambank, ČOAKB Universalbank, AKB Chamkorbank, ČZAKB DAVRBANK, AOZP UzKDB.

Přehled nejvýznamnějších bank:

The Central Bank of the Republic of Uzbekistan
6, Uzbekistan Avenue, 700000, Tashkent
web: http://www.cbu.uz/

National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
101, Amir Temur str., 700084, Tashkent
web: http://www.nbu.com/
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State Commercial People Bank of the Republic of Uzbekistan
46, Katartal str., 700096, Tashkent
web: http://www.xalqbank.com/

State Joint-Stock Commercial Bank „Asaka“
67, Nukus, str, 700015, Tashkent
web: http://www.asakabank.com/

Joint-Stock Commercial Mortgage Bank „Ipotekabank“
17, Pushkin str., 700000, Tashkent
web: http://www.ipotekabank.uz/

Uzbek Joint-Stock Commercial and Industrial-Building Bank
г. Ташкент, 700000, ул. Пушкина, 5
web: http://www.uzpsb.com/

Joint-Stock Commercial Bank „Pahta Bank“
43, Mukimiy, 700096, Tashkent
web: http://www.pakhtabank.com/

Republican Joint-Stock Commercial Bank „Gallabank“
36, Shahrisabz str., 700000, Tashkent
web: http://www.gallabank.com/

Joint-Stock Commercial Bank „Turon Bank“
Abay,700011, Tashkent
web: http://www.turonbank.uz

Joint-Stock Commercial Bank „Tadbirkor“
52, Sadik Azimov str., 700047, Tashkent
web: http://www.tadbirkorbank.sarkor.uz/
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Joint-Stock Commercial Bank of Encouragement of Trade and Commerce
17, Matbuotchilar str, 700047, Tashkent
web: http://www.savdogarbank.uz/

Joint-Stock Commercial Bank „Alokabank“
30, Oybek Avenue, 700015, Taskent
web: http://www.alokabank.uz/

Private Joint-Stock Exchange Bank „Trustbank“
7, Navoi str, 700048, Tashkent
web: http://www.trustbank.uz/

Joint-Stock Innovation Commercial Bank „Ipak Yuli“
12, A, Farkhadskaya str., 700135, Tashkent
web: http://www.ipakyulibank.com/

Joint-Stock Commercial Bank „Hamkorbank“
85, Bobur str., Andijan
web: http://www.hamkorbank.uz/

Joint-Stock Commercial Bank „Kapital Bank“
32, Matbuotchilar str, 700000, Tashkent
web: http://www.kapitalbank.uz/

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Alp Jamol Bank“
21, Ota Turka str, 700047, Tashkent
web: http://www.alpjamolbank.com/

Private Close Joint-Stock Commercial Bank „Parvina Bank“
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30, Oybek Avenue, Mirabaddistrict, 700015, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial Investment Bank „Turkestan“
6, A.Timur str., 70000, Tashkent

Private Close Joint-Stock Commercial Bank „Davr Bank“
Block A, Navoi-Zaikainrstreets crossing, 700011, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial „Uknambank“
10, Proektnaya str, 730011, Karshi

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Universal Bank“
32, Matbuotchilar str,Uchkupric district, 700083, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Kredit Standard“
12, 25, house, Kunaev str,Mirabad region, 700015, Tashkent
web: http://www.credit-standard.uz/

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Ravnak Bank“
2, Furkat str., Shayhantaurdistrict, 700077, Tashkent
web: http://www.ravnakbank.uz/

Uzbek-Korean Development Bank
1, Pushkin str., 70000, Tashkent
web: http://www.daewoobank.com/

Close Joint-Stock Society „Uzbek-Turkish Bank“
15, a, Drujba NarodovAvenue, Chilanzar district, 700000, Tashkent
web: http://www.utbk.uz
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„ABN AMRO Bank“
76, Nasirov str, 700084, Tashkent
web: http://www.abnamro.com

Uzbek International Bank of Privatizations and Investments „Uzprivatbank“
51, Uzbekistan Avenue,Chilanzar district, 700003, Tashkent
web: http://www.uzprivatbank.com/

Branch of Saderat Bank of Iran in the Republic of Uzbekistan
10, Chehov str., 700060, Tashkent

1.7 Daňový systém

Základním pilířem daňového systému je Daňový zákonník v podobě zákona ZRU č. 136 ze dne 25. 7. 2007 ve znění
pozdějších změn a doplňků (viz Daňový kodex).
Daně se dělí na:

• daně celostátní
• daně místní

Daně celostátní se dělí na:

• jednotnou daň
• jednotlivé daně

Platí zásada, že kdo platí jednotnou daň, neplatí žádné další daně, pokud není stanoveno jinak.
Jednotnou daň platí podniky:

• průmyslu lehkého, potravinářského, kovoobráběcího, nástrojařského, dřevoobráběcího, nábytkářského a stavebních
materiálů do 100 zaměstnanců,

• průmyslu strojírenského, metalurgického, chemického, zpracovatelského a stavebního do 50 zaměstnanců,
• vědy, dopravy, obchodu, veřejného stravování do 25 zaměstnanců.

Sazba jednotné daně je následující:

• výrobní podniky 8 % a podniky veřejného stravování 10 %
• velkoobchodní podniky 5 %, maloobchodní 4 %
• dodavatelé počítačových programů, pokud 80 % jejich obratu tvoří dodávky takových programů, také 5 %
• lékárny 3 %

to vše z hrubých příjmů.

Pokud podnik realizuje 15 až 30 % své produkce za volně směnitelnou měnu, snižuje se sazba jednotné daně o 30 %.
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V případě, že podnik realizuje více než 30% své produkce za volně směnitelnou měnu, tak se snižuje sazba jednotné daně
o 50 %.

Mezi celostátní daně patří
• daň z přidané hodnoty
• daň z příjmů fyzických osob
• daň ze zisku právnických osob
• akcízní daň
• daň za využívání přírodních zdrojů
• daň za využívání vodních zdrojů
• daň z majetku
• pozemková daň.

Daň z přidané hodnoty. Tato daň má sazbu 20% z objemu hrubých příjmů. Od DPH jsou osvobozeny např. pojistné
operace, peněžní vklady, cenné papíry, valuty, výrobky pro potřebu invalidů, prodej drahých kovů státu, zdravotnické a
léčebné služby, dopravní služby pro export, export za zahraniční měnu, převoz cizích nákladů přes území Uzbekistánu,
dodávky materiálu a služeb zahraničním firmám provádějícím průzkumné práce v nalezištích ropy a plynu. Dále jsou na
tři roky od zahájení výroby osvobozeny podniky potravinářského průmyslu.

Od DPH je dále osvobozen dovoz prací a služeb, léky a medicínská technika, dovoz technologií pro podniky vyrábějící
zboží denní spotřeby, technologie pro podniky ropného a plynárenského průmyslu.

Daň z příjmů fyzických osob má následující sazby:

• do 6 násobku minimální mzdy ve výši 13 %
• od 6 do 10 násobku minimální mzdy ve výši 18 %
• více než 10 násobek minimální mzdy ve výši 25 %.

Daň ze zisku právnických osob se vztahuje na výrobní podniky a má základní sazbu 10 %. Tato sazba se snižuje u
výrobců některých druhů zboží dle nařízení vlády o 20 %, u výrobců dětského zboží má sazbu 7 %. Úlevy pro exportéry
platí jako u jednotné daně. Daň z majetku je stanovena na 3,5 % účetní hodnoty majetku. Daňové úlevy pro exportéry
platí jako u jednotné daně.

Pozemková daň je odstupňována podle různých kritérií. Pokud je na pozemku provozována zemědělská činnost, platí se
jednotná zemědělská daň odstupňovaná podle oblastí, velikosti obdělávané půdy a její bonity do 14 zón pevnou
částkou.

Spotřební daň se vztahuje jen na některé, vybrané druhy výrobků. V některých případech plní funkci ochranářské tarifní
překážky. Například na dovážená motorová vozidla se zážehovými motory je uplatňována spotřební daň v rozmezí 2,4 -
7,2 USD/cm

3
zdvihového objemu. Dovoz aut se vznětovými motory je zatížen spotřební daní 2,5 - 3,1 USD/cm

3
zdvihového

objemu atp. V přibližném srovnání se základní cenou dovážených automobilů tak toto zatížení navyšuje cenu o dalších
řádově 110-140%. Ochranářský charakter spotřební daně na dovoz automobilů vynikne ve srovnání se zdaněním
automobilů vyráběných podniky spadajícími do národního koncernu UzAuto (osobní automovily Chevrolet, nákladní vozy
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MAN atp.). Zde daňové zatížení ve srovnání ze základní cenou vozů představuje pouze 29%. Dovážené pivo je zdaněno
sazbou 70% z celní hodnoty, nejméně však 1 USD/litr, víno 6 USD/litr.

Dále existuje spotřební daň na dovážené luxusní zboží.
Ropa a ropné produkty se zdaňují sazbou od 20 do 30%.

Daň za využívání přírodních zdrojů je odstupňována u jednotlivých nerostných surovin z vytěženého objemu
následovně:

• zemní plyn 20 až 30 %
• drahé kameny 24 %
• wolfram 10, 4%
• měď 8,1 %
• stříbro 8 %
• zlato 5 %
• železo 3,9 %
• uhlí 3,8 %
• stavební písek 3 %
• cement 2 %
• olovo a zinek 1,3 %

Daň za využívání vodních zdrojů je stanovena pevnou sazbou následovně:

• za jeden kubický metr povrchové vody činí částku 17,30 UZS
• za jeden kubický metr podzemní vody činí částku 23,0 UZS

Kromě uvedených daní jsou stanoveny odvody. Jednotný sociální odvod představuje 24 % z mzdových nákladů. Odvod
do penzijního fondu představuje 0,7 % z hrubých příjmů. Odvod do silničního fondu činí 1–1,5 % z hrubých příjmů. Odvod
do fondu školství je 1 % z hrubých příjmů.

Místní daně a poplatky jsou následující:

• daň za poskytování komunálních služeb a na rozvoj infrastruktury
• daň za udělení práva k obchodování s lihem a drahými kovy
• daň za registraci fyzických osob za účelem podnikání

Zvláštní podmínky platí pro zdaňování bank. Ty neplatí DPH a sazba daně ze zisku činí 15 % z daňového základu. Tím je
hrubý příjem po odečtení odpočitatelných položek.

Úlevy pro zahraniční investory

Zahraniční investoři, kteří investují v oborech radioelektronika, lehký průmysl, výroba hedvábí, výroba stavebních
materiálů, masný a mlékárenský průmysl, chemie, farmacie, drůbežářství nebo kteří investují v Republice Karakalpakstan,
v oblastech Džizakské, Kaškadarynské, Syrdarjanské, Surchandarijské, Chorézmské nebo ve venkovských částech
Andižanské, Navoiské, Namangamské a Ferganské oblasti požívají významné daňové úlevy.
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Pokud zahraniční investice v penězích nebo novém zařízení představují alespoň 50 % základního jmění podniku pak jsou
osvobozeny od všech daní následovně:

• při investici ve výši od 300 000 USD do 3 milionů USD na dobu 3 let
• při investici ve výši od 3 milionů USD do 10 milionů USD na dobu 5 let
• při investici od 10 milionů USD výše na dobu 7 let

Dále platí úlevy v případě reinvestování zisku.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz (mln. USD) 6 428,8 8 489,6 7 144,5 6 399,8 6 983,4

Dovoz (mln. USD) 10 965,8 12 882,9 13 580,3 10 486,4 9 163,1
Saldo (mln. USD) -4 537,0 -4 393,3 -6 435,8 -4 086,6 - 2 179,8

Zdroj: International Trade Centre

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovozci z
Uzbekistánu

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 6 428,8 8 489,6 7 144,5 6 399,8 6 983,4

z toho:

EU 28 335,7 338,3 340,7 278,3 197,7

Švýcarsko 543,2 1 539,0 1 336,2 1 884,2 2 835,1

Čína 1 091,8 1 938,1 1 597,7 1 266,8 1 606,9

Rusko 1 390,8 1 256,9 869,8 575,8 761,0

Turecko 813,3 815,4 780,7 711, 709,3

Kazachstán 1 031,1 968,6 1 013,8 725,4 587,8
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Kyrgyzstán 63,2 97,6 102,2 56,2 67,2

Francie 156,3 167,8 131,8 177,3 65,9

Indie 33,6 35,1 39,1 56,5 46,5

Polsko 31,4 25,8 29,1 28,0 32,4

USA 26,3 26,9 15,1 10,5 31,2

Německo 38,8 30,8 49,7 20,2 27,5

Bělorusko 29,0 33,6 21,7 27,8 27,3

Jižní Korea 42,4 53,1 27,4 16,1 20,8

Itálie 13,7 23,4 47,1 5,8 15,8

Gruzie 12,1 15,5 13,4 7,0 9,3

Lotyšsko 8,5 12,2 11,9 10,1 8,9

Indonésie 0,3 24,1 4,8 7,3 7,3

Belgie 10,6 8,5 10,1 7,9 7,3

Etiopie 0,002 0,03 2,7 1,8 7,2

Saudská Arábie 0,09 0,6 3,1 6,8 6,3

Španělsko 1,0 4,9 2,9 2,7 5,9

Nizozemsko 3,8 2,9 3,7 2,9 5,7

Portugalsko 10,9 11,3 6,4 6,5 5,6

Česká repubika 7,9 6,0 6,9 5,2 5,1

Vývozci do
Uzbekistánu

2012 2013 2014 2015 2016
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Celkem 10 965,8 12 882,9 13 580,3 10 486,4 9 163,1

z toho:

EU 28 1 555,3 1 849,1 2 083,1 1 718,0 1 666,4

Čína 1 783,3 2 613,4 2 678,3 2 236,4 2 033,3

Rusko 2 324,7 2 803,9 3 113,6 2 221,2 1 965,0

Jižní Korea 1 766,5 1 968,0 2 032,7 1 284,2 930,5

Kazachstán 1 343,7 1 145,3 1 083,9 942,2 922,5

Turecko 450,4 562,5 603.4 489,1 533,3

Německo 517,3 572,3 671,1 481,0 483,5

USA 284,6 356,4 212,9 138,0 318,0

Itálie 141,7 121,5 197,7 154,7 194,6

Japonsko 97,6 122,9 168,0 251,3 161,6

Litva 48,2 102,1 133,2 123,5 125,7

Kyrgyzstán 190,1 159,0 163,7 142,0 125,1

Švýcarsko 69,7 87,6 142,7 78,0 106,8

Francie 87,5 155,9 136,6 118,6 106,2

Malajsie 58,2 70,3 76,8 97,5 103,3

Lotyšsko 24,1 52,1 65,0 62,6 94,0

Indie 110,2 119,8 168,3 107,9 90,7

Polsko 119,8 147,9 136,5 110,7 87,3

Španělsko 16,7 21,2 34,3 78,5 79,9
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Nizozemsko 67,1 82,5 120,9 92,9 75,4

Gruzie 16,2 22,7 54,8 98,0 71,3

Česká repubika 78,9 84,5 77,3 61,4 68,6

2.3 Komoditní struktura

Kód HS2 Označení zboží
dle HS

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 10 965,8 12 882,9 13 580,3 10 486,4 9 163,1

84 Kotle, stroje a
mechanická
zařízení

1 946,1 2 172,4 2 540,4 1 830,5 1 634,7

87 Vozidla jiná
než kolejová,
jejich části a
součásti

1 496,7 1 730,5 1 579,8 966,6 843,1

85 El.stroje, přístr.
a zaříení pro
záznam a
reprodukci

702,6 819,2 1 011,5 777,4 710,1

72 Železo a ocel 626,0 763,5 792,0 574,0 531,4

30 Farmaceutické
výrobky

485,5 571,9 685,8 595,0 521,1

27 Nerostná
paliva, min.
oleje; živičné
látky;
min.vosky

685,0 823,8 728,5 534,3 474,6

39 Plasty a
výrobky z nich

344,9 469,7 525,1 394,6 371,4

73 Výrobky ze
železa nebo

520,5 768,9 628,7 322,0 320,1
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oceli

88 Letadla,
kosmické lodě
a jejich části a
součásti

233,9 231,9 152,4 105,4 307,5

44 Dřevo a
dřevěné
výrobky;
dřevěné uhlí

511,3 662,4 640,9 346,3 303,5

90 Přístroje
optické,
fotograf.,
kinem., lékař.,
chirurg.

175,8 194,7 234,9 184,1 249,3

15 Tuky oleje
živočišné
rostlinné
pokrmové
vosky

252,4 250,0 262,5 183,9 225,9

10 Obiloviny 105,3 129,8 173,1 261,2 220,6

40 Kaučuk a
výrobky z něj

251,7 289,2 246,8 162,8 164,4

11 Výr. mlýnské,
slad, škroby,
inulin, lepek
pšeničný

316,3 302,2 264,4 219,9 146,4

48 Papír, karton,
lepenka a
výrobky z nich

136,2 173,3 183,8 130,0 125,1

Kód HS2 Označení zboží
dle HS

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 6 428,8 8 489,6 7 144,5 6 399,8 6 983,4

71 Drahé kovy 696,3 1 804,1 1 445,4 1 921,4 2 900,4

27 Paliva oleje a
výrobky látky

894,8 1 586,0 1 470,5 641,6 813,7
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živičné vosk

52 Bavlna 1 447,1 1 356,0 979,7 1 113,4 719,3

74 Měď a výrobky
z mědi

624,0 611,9 594,7 561,9 456,3

39 Plasty a
výrobky z nich

62,5 55,8 52,2 45,6 394,4

08 Ovoce ořechy
jedle slupky
citr plodů
melounů

353,5 351,0 341,0 259,8 390,6

28 Výrobky
chemické
sloučeniny
kovů zemin
prvků

328,4 443,7 374,6 457,2 323,1

61 Oděvy doplňky
oděvní pletené
háčkované

194,6 218,0 177,6 153,3 187,9

07 Zelenina
rostliny hlízy
kořeny
poživatelné

122,7 220,7 218,0 174,3 127,0

79 Zinek a
výrobky ze
zinku

109,5 102,5 116,2 106,6 114,8

60 Pletené nebo
háčkované
textilie

22,4 31,6 33,6 46,0 66,3

31 Hnojiva 222,3 219,3 130,3 144,0 52,6

85 Elektrické
stroje, přístroje
a zařízení a
jejich části a
součásti

88,1 78,3 68,8 37,5 36,8

87 Vozidla
motorová

731,3 673,4 473,5 54,5 29,9
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traktory kola aj
vozidla

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Skutečné zóny volného obchodu v Uzbekistánu neexistují, i když existuje zákon číslo 220 – I z 25. dubna 1996 o
svobodných ekonomických zónách. Podle tohoto zákona se mohou jako svobodné ekonomické zóny vytvářet
konsignační sklady, svobodné celní zóny a zóny pro výrobu, balení, třídění a skladování potravin. Tyto zóny mohou
vznikat na pohraničních přechodech, letištích a železničních pohraničních stanicích, ale i ve vnitrozemí.

V souladu s výnosem prezidenta číslo 3594 z 11. 4. 2005 došlo k rozsáhlé úpravě úlev pro zahraniční investory, pokud se
rozhodnou podnikat v oblastech podle toho výnosu. Jedná se o: Republiku Karakalpakstan, oblasti Džizackou,
Kaškadarjinskou, Syrdarjinskou, Surchandarjinskou a Chorézmskou a dále o vesnice oblastí Navoiské, Andižanské,
Namangamské a Ferganské oblasti. Zahraniční investoři jsou osvobozeni od daní, viz kapitola Daňový systém. Kromě toho
výnos stanoví další úlevy. Tím došlo k vytvoření jakýchsi „quasisvobodných“ zón.

Následně byly na základě příslušných výnosů prezidenta Republiky Uzbekistán vytvořeny:

• Zvláštní průmyslová zóna Džizak (18. 3. 2013)
• Zvláštní průmyslová zóna Angren v Taškentské oblasti (13. 4. 2012)
• Volná průmyslová a ekonomická zóna Navoi (2. 12. 2008)

Výnosem o opatřeních pro aktivizaci činnosti svobodných ekonomických zón, který koncem října 2016 podepsal prezident
Uzbekistánu Šavkat Mirzijojev, se statut dosavadních průmyslových zón mění na svobodné ekonomické zóny. Opatření se
vztahuje na doposud existující tři průmyslové zóny, a to v Navoji a Džizzaku na jihovýchodě Uzbekistánu a v
Angrenu ležícím v severovýchodní části země.

Výnos stanovuje vytvoření jednotného legislativního modelu pro všechny svobodné ekonomické zóny, a to zejména
formou sjednoceného systému daňových a celních úlev a preferencí. Cílem je zejména přilákání přímých zahraničních
investic zaměřených na zakládání výrob využívajících moderní technologie. V praxi to znamená, že Uzbekistán
znevýhodňuje dovoz v jiných zemích již dříve používaných technologických zařízení a naopak podporuje dovoz úplně
nových výrobních prostředků. Důraz se klade i na rozvoj výrobní, komunikační, dopravní a sociální infrastruktury.

Podstatnou změnou přinášející investorům do svobodných ekonomických zón nové fiskální výhody je, že se předpokládá
jejich osvobození od pozemkové daně, daně z nemovitostí, daně z příjmu a dovozních cel (s výjimkou poplatků za celní
odbavení) na zařízení, suroviny a komponenty dovážené pro potřeby výroby. Tyto výhody budou v závislosti na hodnotě
investic poskytovány na 3 roky při investicích v rozmezí 300 tis. USD až 3 milionů USD, na 5 let při investování 3 až 5
milionů USD, 7 let při 5 až 7 milionech USD a 10 let při investicích za 7 až 10 milionů USD.

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

2012 563,0
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2013 686,0

2014 751,4

2015 1 068,0

2016 n/a

Za období let 2003–2016 se v Uzbekistánu realizovalo 270 FDI projektů v celkové hodnotě 30 mld. USD, díky nimž bylo
vytvořeno 60 tis. pracovních míst. Mezi největší zahraniční investory patří společnosti LUKOIL, Oxus Gold, Gazprom,
Daewoo, General Motors, Indorama, China National Petroleum, China International Trust & Investment, Teliasonera,
VimpelCom.

V roce 2016 počet realizovaných FDI projektů dosáhl 85 v hodnotě 2,7 mld. USD. Největší částka investic byla směřována
do 14 FDI projektů v hodnotě 2,1 mld. USD v energetickém sektoru. Mezi největší zahraniční investory patří společnosti
LUKOIL (879 mln. USD), jihoafrická SASOL a malajsijská Petronas (dohromady 378 mln. USD), americký General Motors
(dříve jihokorejské Daewoo, 1 mld. USD) a Hyundai Engineering (0,3 mld. USD).

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

Dosavadní podmínky pro zahraniční investory v Uzbekistánu nebyly dost příznivé. Přístup k problematice jednotné
efektivní investiční politiky v zemi se ale v poslední době postupně mění, o čemž svědčí zřízení Státního výboru
Republiky Uzbekistán pro investice, a to výnosem prezidenta Republiky Uzbekistán z 31. března 2017.
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Do působnosti výboru patří zejména:

• tvorba a provádění jednotné státní investiční politiky, přilákání zahraničních investic, podpora podniků se zahraniční
majetkovou účastí

• další zdokonalování normativní právní báze v oblasti přilákání zahraničních investic
• monitorování státních ročních investičních programů a zavedení jednotné databáze investičních návrhů
• koordinace činnosti subjektů státních a hospodářských správ, poradců obchodně-ekonomických úseků ambasád a

zastupitelských úřadů RUz
• účast na přípravě a podepsání dohod Uzbekistánu se zahraničními zeměmi, mezinárodními finančními institucemi aj.
• kontrolování realizace investičních projektů, aktivity podniků se zahraniční majetkovou účastí a investorů ve věci

splnění svých povinností
• podání návrhů na směřování přilákaných investic pro patřičné projekty
• uspořádání mezinárodních investičních konferencí, seminářů, fór v Uzbekistánu i v zahraničí
• účast na výběrových řízeních a tendrech v rámci investičních projektů
• vyšetření cenových parametrů a registrace smluv o dovozu, projektů „na klíč“ a na nákup zařízení v rámci investičních

projektů
• akreditace zastupitelstev zahraničních firem a organizací
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3. Vztahy země s EU
V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl
ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a
Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce,
v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro
spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně
spolupráce při ekonomických a sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a
prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable
development in rural areas of Uzbekistan).

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

Delegation of the European Union to the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Dovozci z
Uzbekistánu

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem všechny
země světa

6 428,8 8 489,6 7 144,5 6 399,8 6 983,4

Celkem z EU 28 344,1 342,3 340,7 284,4 197,7

Francie 156,3 167,8 131,8 177,3 66,1

Polsko 31,4 25,8 29,1 28,0 32,4

Německo 38,8 30,8 49,7 20,2 27,5
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Itálie 13,7 23,4 47,1 5,8 15,8

Lotyšsko 8,5 12,2 11,9 10,1 8,9

Belgie 10,6 8,5 10,1 7,9 7,2

Španělsko 0,9 4,9 2,9 2,7 5,9

Nizozemsko 3,8 4,7 9,5 3,8 5,7

Portugalsko 10,9 11,3 6,4 6,5 5,6

Česká republika 7,9 6,0 6,9 5,2 5,1

Litva 3,9 25,8 10,3 4,9 4,1

UK 42,2 12,3 1,6 2,7 2,9

Estonsko 1,0 0,8 1,1 1,0 2,2

Bulharsko 5,4 2,2 2,0 1,9 1,5

Dánsko 0,1 0,008 0,01 0,06 1,4

Rumunsko 4,4 2,0 1,5 2,6 1,2

Slovensko 0,2 0,5 0,4 0,4 1,2

Rakousko 1,2 2,1 3,2 1,9 1,1

Řecko 0,1 0,01 16,4 0,07 0,9

Slovinsko 0,02 0,1 0,5 0,08 0,3

Finsko 0,001 0,02 0,03 0,003 0,3

Mad'arsko 1,8 2,1 0,7 0,6 0,1

Švédsko 0,02 0,002 0,1 0,06 0,09

Irsko 0,03 0,006 0,1 0,07 0,09
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Chorvatsko 0,4 0,5 0,02 0,08 0,7

Lucemburkso 0,001 0 0,002 0,002 0,003

Kypr 0 0 0 0 0,001

Malta 0 0 0 0,001 0

Vývozci do
Uzbekistánu

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem všechny
země světa

10 965,8 12 882,9 13 580,3 10 486,4 9 163,1

Celkem EU 28 1 557,8 1 862,1 2 086,1 1 718,0 1 666,4

Německo 517,3 572,8 671,1 481,0 500,4

Itálie 141,7 121,5 197,7 154,7 195,2

Litva 48,2 102,1 133,2 123,5 125,7

Francie 87,5 156,0 136,6 119,1 106,2

Lotyšsko 24,1 52,1 65,0 62,6 94,0

Polsko 119,8 147,9 136,5 111,4 87,3

Španělsko 16,7 21,1 34,3 78,5 79,3

Nizozemsko 67,1 82,5 120,9 92,9 75,3

Česká republika 78,9 84,5 77,3 61,4 68,1

Belgie 33,3 63,9 52,6 47,9 45,4

Velká Británie 69,9 66,0 41,5 30,4 44,3

Mad'arsko 66,1 73,1 66,3 46,3 42,3

Rakousko 105,5 81,1 96,5 85,9 40,6

Estonsko 19,5 21,3 39,5 22,2 28,1

Slovinsko 41,3 37,3 44,4 43,5 23,1
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Finsko 36,7 27,8 30,3 18,0 21,4

Rumunsko 14,7 15,0 25,0 15,0 19,0

Irsko 1,9 4,3 11,5 9,9 18,7

Švédsko 21,8 63,8 19,0 18,2 14,7

Bulharsko 16,6 23,8 24,3 18,7 14,1

Dánsko 10,0 9,7 10,0 40,2 9,8

Slovensko 9,9 18,4 20,4 12,4 5,6

Lucembursko 3,3 4,6 3,5 2,9 5,3

Řecko 2,5 4,8 5,2 3,3 1,1

Chorvatsko 3,0 1,8 0,2 0,8 0,4

Portugalsko 0,4 0,3 0,6 0,09 0,4

Kypr 0,005 0,001 0,3 0,04 0,09

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán
alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj
občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů
podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22
mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období
2015–2020 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je
především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání
vody pro zemědělské účely.

Uzbekistán byl rovněž zařazen do evropského programu podpory vysokoškolského vzdělání ERASMUS+, jehož realizační
náklady představují celkově 115 mln EUR.
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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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz do
Uzbekistánu

78,9 84,5 77,3 61,3 68,8

Dovoz
z Uzbekistánu

8,0 6,1 6,8 5,3 5,1

Obrat 86,9 90,6 84,1 66,6 73,9

Saldo 70,9 78,4 70,5 56,0 63,7

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 byly ve vývozu z ČR do UZ nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

Kód zboží Název zboží Podíl (%)

1. 8537 Rozvaděče panely
rozvodné stoly aj ovládací

15,8

2. 8421 Odstředivky přístroje k
filtrování čištění

15,4

3. 3004 Léky odměřené ne krev
antisera ap vata aj

9,2

4. 8471 Stroje automat zprac dat
jednotky snímače ap

4,8

5. 3917 Trouby trubky hadice
příslušenství z plastů

3,3

6. 8481 Kohouty ventily aj pro 3,3
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potrubí kotle vany aj

7. 8422 Myčky stroje k čištění
plnění ap lahví aj

3,1

8. 7013 Sklo stolní domácenské
kuchyňské aj zboží

3,1

9. 8415 Stroje přístroje klimatizační 2,9

10. 8413 Čerpadla i se zař měřícím
zdviže na kapaliny

2,6

V roce 2016 byly v dovozu z UZ do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

Kód zboží Název zboží Podíl (%)

1. 5208 Tkaniny bavlněné nad 85%
do 200 g.m-2

49,0

2. 5201 Bavlna nemykaná nečesaná 11,8

3. 5205 Příze bavlněná nad 85%
neupravená pro prodej

7,8

4. 8102 Molybden výrobky z něj
odpady šrot

3,9

5. 6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty
ap dámské dívčí

3,9

6. 0806 Hrozny vinné čerstvé
sušené

3,9

7. 6109 Trička vrchní tílka aj
nátělníky pletené

2,0

8. 0813 Ovoce sušené ne ořechy
banány citrusy fíky ap

2,0

9. 6104 Kostýmy šaty sukně ap
dámské dívčí pletené

2,0

10. 5209 Tkaniny bavlněné nad 85%
nad 200 g.m-2

2,0
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Uzbecká statistika neposkytuje údaje o vzájemné výměně služeb a rovněž tak Česká národní banka a Eurostat.

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

Společné česko-uzbecké investice:
• Paper Mill Holding – největší český investor v Uzbekistánu, firma investovala zhruba 2 mil. USD do nákupu

majoritního podílu akcií továrny ANGRENPACK na výrobu kartonu, obalů a toaletního papíru ve městě Angren.
• Samarkand–Praga–Pivo – česko-uzbecký podnik založený v roce 1992, pivovar v Samarkandu vyrábí pivo značky

Pulsar a nealkoholické nápoje, v květnu 2012 otevřela firma v Samarkandu českou restauraci „Zlata Praha“.
Firmy zaregistrované v České republice a působící na uzbeckém trhu
• AEROTRADE- dodávky náhradních dílů pro kdysi dodanou českou leteckou techniku pro výcvik pilotů, jedná o

dodávkách dalších komponent a zařízení pro kompletaci a modernizaci techniky Ministerstva obrany Uzbekistánu.
• PRAGOIMEX – dodávka 20 nových tramvají (2012-2013) pro Taškentský dopravní podnik za cca 18 mil. USD.

Jednalo se o pokračování dodávek pro obnovu tramvajového parku v hlavním městě. V dnešní době jsou kvůli
nečekanému rozhodnutí zrušit tramvajovou dopravu v Taškentu tyto tramvaje přesunuty do Samarkandu, kde se pro
změnu tramvajová doprava postupně obnovuje.

• ŠKODA ELECTRIC – dodávka 9 nových trolejbusů pro město Urgenč (2013). Trolejbusy jsou využívány na
meziměstské trolejbusové trase do historického města Chiva.

• SYNECTA– generální dodavatel v ukončeném projektu modernizace Taškentské tepelné elektrárny v hodnotě 520
mln. USD zahrnující především výstavbu nového energetického bloku o výkonu 370 MW.Kromě zmíněného se
SYNECTA formou dílčích dodávek účastní projektu modernizace a rozšíření výrobní kapacity Talimardžanské TEC, kde
halvní součástí projektu je instalace nových turbín (2x450 MW) s paroplynovým cyklem. Celková hodnota projektu
bude dosahovat 860 mln. USD a jeho generálním dodavatelem je konsorcium jihokorejských firem Daewoo
a Hyundai Engineering.

• REVENT – dodala několik rotačních pecí a zařízení pro malé a střední pekárny na výrobu chleba a pečiva.
• EKOL Brno - dodávky trubkových regeneračních výměníků spalovacích turbín pro uzbeckou státní společnost

UZTRANSGAZ v rámci modernizací kompresorových stanic magistrálního plynovodu. Firma rovněž dodala do
Uzbekistánu řadu dalších technologií pro modernizaci kompresorových stanic, mezi nimi i elektrická roztáčecí
zařízení pro spalovací turbíny přinášející výraznou úsporu plynu při jejich startu a rovněž zvýšení bezpečnosti.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled dvoustranných česko-uzbeckých smluvních dokumentů

K uzavření sukcesní problematiky došlo výměnou nót k 24. 3. 2000 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy
sjednané mezi bývalým Československem a SSSR. V současné době platí mezi ČR a Uzbekistánem tyto mezinárodní
smlouvy:

Prezidentské smlouvy a vládní dohody:
• Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic byla

podepsána v Praze 15. 1. 1997. Vstoupila v platnost dne 6. 4. 1998. Změny některých článků v souvislosti s členstvím
ČR v EU byly předloženy uzbecké straně k projednání. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském,
rozhodující je znění ruské. Český text publikován pod číslem 202/1998 Sb.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji s trestnou činností
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byla podepsána 17. června 1998. Platí od 20. 11. 1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském.
Rozhodující je znění ruské. Nebyla publikována z důvodu, že v dané době se publikovaly pouze prezidentské
smlouvy, což tato není. Je v platnosti uplatňována.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a
nákladů silniční dopravou byla podepsána v Taškentu dne 20. 4. 1999. Dohoda vstoupila v platnost 23. 9. 1999. Je
vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující znění je ruské. Český text byl publikován pod číslem
215/1999 Sb.

• Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 2. 3. 2000. Vstoupila v platnost 15. 1.
2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž rozhodující je znění anglické. Český text
publikován pod číslem 28/2001 Sb. m. s.

• Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských
a trestních věcech byla podepsána 18. 1. 2002. Platí od 1. 12. 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a
ruském. Rozhodující je znění ruské. V českém a ruském jazyce publikována pod číslem 133/2003 Sb. m. s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
byla podepsána 15. 4. 2003 a vstoupila v platnost 12. listopadu 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a
anglickém. Rozhodující znění je anglické. Český text publikován pod číslem 25/2007 Sb. m. s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a
vědecko-technické spolupráci byla podepsána v Taškentu 28. 6. 2004, je platná ode dne podpisu. Je v ní zakotveno
i založení společné Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.
Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění. Český text publikován pod 133/2004
Sb. m. s.

• Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a
Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997. Protokol byl
podepsán v Taškentu 24. 8. 2009, vstoupil v platnost 16. února 2011 a publikován byl pod č. 16/2011 Sb. m. s.

• Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou
České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku. Podepsán 8. 12. 2011 v Praze. Je vyhotoven v jazyce českém a anglickém.
Rozhodující znění je anglické. Publikován pod číslem 92/2012 Sb.m.s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službáchbyla podepsána
8.11.2011 v Taškentu a vstoupila v platnost dne 2.6.2013. Publikována pod číslem 39/2013 Sb.m.s.

Meziresortní a politické dokumenty:
• Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších

ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán byl podepsán v Taškentu 10. 1. 1993. Publikován pod číslem 124/1994
Sb.

• Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, podepsané prezidentem I. Karimovem a
premiérem M. Zemanem během jeho oficiální návštěvy v Uzbekistánu 20. 4. 1999.

• Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova podepsané při návštěvě
prezidenta České republiky V. Klause v Uzbecké republice 13. 9. 2004.

• Při 1. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 28. 6. 2004 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Komorou
výrobců a podnikatelů Uzbekistánu (nyní Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu) a Komorou pro hospodářské
styky se zeměmi SNS České republiky.

• Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda mezi Uzbeckou agenturou pro
standardizaci, metrologii a certifikaci a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České
republiky o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků. Dohoda je k dohledání na na webu www.unmz.cz.

• Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Česko-uzbeckou
obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou
státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé.

• Dohoda o codesharingu uzavřená mezi národními leteckými přepravci Czech Airlines a Uzbekistan Airways (1. 9.
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2009)
• Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd Republiky Uzbekistán ze 4. 10. 2013. Dohodu

podepsal z české strany rektor UK prof. Václav Hampl a z uzbecké strany prof. Abdullaev.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Uzbekistán, i když nepatří mezi tzv. priorotní země, je tradičním příjemcem české rozvojové pomoci. V letech 1996 až
2000 bylo v Uzbekistánu realizováno několik programů české rozvojové pomoci za celkem 10 mln. Kč. MZV ČR dále v
letech 2001 a 2002 poskytlo humanitární pomoc pro suchem postiženou autonomní Republiku Karakalpakstán. V r. 2004
byl zrealizován dvoustranný projekt ZRS zaměřený na zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře.

V roce 2012 česká agentura AECOM v rámci UNDP poskytla expertní pomoc při zpracování projektu zaměřeného na
úspory v energetice a v zavlažování. ČR financovala účast českého experta prostřednictvím Českého svěřeneckého fondu
UNDP v součinnosti s reprezentací UNDP v Uzbekistánu. Partnerem UNDP pro realizaci tohoto projektu bylo Ministerstvo
zemědělství a vodního hospodářství Uzbekistánu.

V roce 2014 byl v Uzbekistánu zdárně realizacován malý lokální projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR pod názvem
„Dodávkyzařízení pro zlepšení zdraví dětí Aralu“. Projekt v hodnotě 200 000 Kč byl realizován ve spolupráci s místní
nevládní organizací Charity Social Fund on Genofond Protection of Aral Region v Taškentu.

Díky projektu byly pro Republikovou dětskou klinickou nemocnici v Nukusu (autonomní Republika Karakalpakstán)
zakoupeny dva lékařské přístroje, a to moderní elektrokardiograf BTL-08MD EKG s příslušenstvím pro dětské pacienty a
fyzioterapeutický přístroj BTL-4000 Smart umožňující elektroterapii a ultrazvukovou terapii. Přínos celého projektu byl
vysoce oceněn nejenom ze strany vedení nemocnice, ale rovněž ministrem zdravotnictví autonomní Republiky
Karakalpakstán D. Chodžijevem při setkání s obchodním radou Velvyslanectví ČR J.Meliorisem, který oba přístroje
nemocnici v Nukusu předal. Realizaci předmětného malého lokálního projektu lze považovat za faktum, které
dokumentuje tradiční vysokou úroveň česko-uzbecké bilaterální relace.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

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

Príležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu patří mezi vládní priority. Implementace Programu rozvoje
a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury na období 2016-2020 počítá s rekonstrukcí, modernizaci a výstavbou
více než 1200 km silnic a dálnic. Program kromě běžných stavebních prací zahrnuje zavádění moderních telematických
systémů zejména na dálničních úsecích a na silnicích 1. třídy a stejně tak v rámci probíhající modernizace městské
dopravní infrastruktury i v hlavním městě Taškentu a v dalších větších městech. Na celostátní úrovni se postupně realizuje
plán modernizace infrastruktury a řízení železniční dopravy (včetně získávání know-how pro zefektivnění mezinárodní
železniční přepravy) a letového provozu.

Energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost Uzbekenergo, jejíž
program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015 - 2019 počítá s realizací více než 30 projektů v celkové
hodnotě více než 9 mld USD. Uskutečňuje se výstavba nových energetických bloků s paroplynovým cyklem o celkovém
výkonu 3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace malých a středních vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní
kapacity na 14 MW. Probíhá výstavba a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových
stanic, řídících center atp., přičemž hlavní roli v tomto sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních,
inženýringových, dodavatelských a výrobních subjektů.

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a
vnitřní bezpečnosti země. Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně široká, tj. od výzbroje a výstroje
armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po technologicky náročné systémy používané jednotlivými
druhy pozemních vojsk a letectva (komponenty a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy
atp.).
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Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Současný vládní program počítá s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný
růst nákupů zdravotnického nábytku a techniky. Vládní program počítá s postupným rozšiřováním sortimentu
farmaceutické produkce na základě patentů a licencí zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a
tablet).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby a potravinářskému průmyslu vláda věnuje stále větší pozornost. Je patrná tendence zvyšování
produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových technologií a rovněž formou zlepšování
kvality genofondu hovězího dobytka. Program strukturních reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské výroby na
období 2015 - 2019 kromě jiného počítá se zvýšením stavu hovězího dobytka ke konci plánovaného období na 20
milionů kusů, přičemž roční produkce mléka by měla dosáhnout 12 mil. tun. V rostlinné výrobě vývoj směřuje ke
zkvalitňování sběru a zpracování ovoce a zeleniny.

V souladu s plánem rozvoje potravinářského průmyslu na období 2016-2020 probíhá postupná modernizace
potravinářských podniků s cílem zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, což je vidět např. v pekařském průmyslu, ve
výrobě masných výrobků, zavařenin, kvalitních ovocných šťáv a džusů. Existuje zde proto značný potenciál růstu vývozu
potravinářských technologií, a to zejména zařízení pro pekárny, masokombináty, sodovkárny a technologie pro skladování
potravin.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
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Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 2302 - Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

HS 2304 - Pokrutiny odpad po extrahování sojového
oleje

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro
vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

Obranný průmysl

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo
ostatní
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Energetický průmysl HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory

HS 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el, k ochraně, spínání el,
obvodů,‹1000V; konekt,pro opt, vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 - Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé
aj

HS 9027 - Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

HS 9031 - Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

HS 9033 - Části jn strojů optických měřicích lékař ap

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci
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Uzbekistán za posledních deset let zažil poměrně výrazný ekonomický růst, a to zejména díky příznivým obchodním
podmínkám pro jeho hlavní vývozní komodity jako je měď, zlato, zemní plyn a bavlna. Dále díky makroekonomickému
řízení vlády a omezené účasti na mezinárodních finančních trzích, která jej ochránila od světového hospodářského
útlumu. Přesto nebude buducnost této země bezproblémová. Země se musí vypořádat s kombinací rizikových faktorů,
např. se zhoršující se bezpečnostní situací v sousedním Afghánistánu a rovněž s řešením regionálních otázek souvisejících
zejména s řízením a využíváním přeshraničních energetických a vodních zdrojů. Uzbekistán musí vyvinout úsilí k
minimalizaci zranitelnosti svého hospodářství vůči možným vnějším šokům, které ovlivňují ceny komodit a očekávaný
příliv přímých zahraničních investic a zahraničních úvěrů na financování velkých veřejných investičních programů.

Sektor vody a sanitace

V Uzbekistánu probíhá „Aral Sea Basin Program Drainage, Irrigation and Wetlands Improvement Project“, jehož cílem je
zlepšení odvodnění, zavlažování a zlepšení mokřadů. V celé zemi, zejména v povodí řeky Amudarja, je půda slaná a
drenážní systémy jsou nedostatečné. Technologie, která se v zemi nejčastěji používá, vede k nadměrné hladině spodní
vody a přítomnosti soli v půdním profilu. Projekt si klade za cíl zvýšit produktivitu v zavlažovaném zemědělství,
zaměstnanost a příjmy v Karakalpakstánu, jednom z nejchudších regionů ve Střední Asii, dále pak zlepšit kvalitu vody v
řece Amudarja skrze bezpečnou likvidaci odpadních vod, zvýšit kvalitu mokřadů, budovat instituce pro zlepšení vodního
hospodářství a pro provoz a údržbu závlahových a odvodňovacích systémů a podpořit udržitelné zavlažované
zemědělství. Hladina spodní vody byla snížena na přijatelnou úroveň v 90 % oblasti projektu a daří se odsolovat
zavlažované pozemky. Dříve nepoužitelná půda je nyní použitelná pro zemědělství, pomáhá vytvářet pracovní místa a
příjmy v této oblasti. Uzbecké vysoce decentralizované komunální služby trpí nedostatečnými investicemi a odkládanou
údržbou. To má negativní dopad na infrastrukturu, která se díky své zastaralosti stává neefektivní. Kanalizační systémy
v Buchaře a Samarkandu jsou více než 40 let staré a bude nutné je brzy vyměnit. Na to reaguje „Bukhara and Samarkhand
Sewerage Project“, který si klade za cíl snížit znečištění odpadních vod a jeho dopady na životní prostředí a zvýšit účinnost
a udržitelnost nakládání s odpadními vodami v těchto městech. Toho bude dosaženo prostřednictvím obnovy vybraných
úseků kanalizace, rozšířením kanalizace do v současnosti nepřipojených centrálních historických částí, instalací energeticky
úsporných zařízení (zejména na přečerpávacích stanicích odpadních vod) a zvýšením kapacity vodních inženýrských sítí.

Sektor zemědělství

Zde existuje snaha země o zvýšení produktivity, ziskovosti a finanční a environmentální udržitelnosti. „Rural Enterprise
Support Project - Phase II“ má za cíl podpořit zemědělce a zemědělské podniky v sedmi krajích (v nichž žije asi 65 %
obyvatel země) a zlepšit zavlažovací systém obnovou infrastruktury určené k zavlažování a odvodňování a vytvořením
sdružení uživatelů vody. Finanční prostředky, určené k nákupu zemědělských strojů, zařízení na zpracování, balení,
vybavení a materiál obdrželo doposud v rámci projektu 370 zemědělských podniků. V rámci projektu jsou podporovány
investice do výsadby ovocných stromů, chovu drůbeže, rybolovu a živočišné výroby. Celkem 36 300 zemědělců bylo
proškoleno v oblasti ochrany plodin proti škůdcům, rozvoje živočišné výroby a přípravy podnikatelských plánů.

5.2 Kalendář akcí
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Mezinárodní výstavy v Uzbekistánu v roce 2017, organizované firmou International Exhibition Group

Termín Název Popis

15. – 17. 3. UZMETALMASHEXPO hutnictví, obrábění kovů, strojírenství
a svařování, barevné a černé kovy,
nové zařízení a technologie

15. – 17. 3. UZMININGEXPO nové technologi a inovace v oblasti
důlního průmyslu

15. – 17. 3. UZCHEMPLASTEXPO chemický průmysl, plasty, pryž,
vybavení laboratoří

15. – 17. 3. UZSECUREEXPO průmyslová a požární bezpečnost,
bezpečnost a ochrana zdraví při
práci,ochrana žívotního prostředí

20. - 22. 9. UZMEDEXPO medicinské zařízení, technologie,
farmaceutika, stomatologie

27. – 29. 9. UZENERGYEXPO energetika, obnovitelné zdroje
energie, energeticky úsporné
technologie, elektroinženýrství

27. – 29. 9. UZSTROYEXPO strojírenství, průmyslové inženýrství,
systémy topení

22. – 24. 11. UZAGROEXPO agrární průmysl, nové technologie,
produkce

22. – 24. 11. UZPRODEXPO potravinářský průmysl, zařízení,
balení a balicí materiály

22. - 24. 11. INTERPACKEXPO technologie a zařízení pro balení;
skladiště

Podrobnější informace lze získat na www.ieg.uz.

Přehled mezinárodních výstav, organizovaných firmou ITE Uzbekistan v roce 2017

Termín Název Popis
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01. – 03. 3. Uzbuild 2017 stavební materiály a zařízení;
projektování, stavba, oprava; zařízení
pro výrobu stavebních hmot; fasády,
střechy, izolace; keramika a kamen;
interiér a dekorace; tapety, barvy a
krytiny; stropy, stropní systémy a
podlahové krytiny

01. – 03. 3. BuildTech 2017 stavební technika a zařízení, těžké
nákladní vozy

01. – 03. 3. MebelExpo 2017 technologie výroby, zpracování
dřeva, nábytek a interiér

01. – 03. 3. Aqua-Therm Tashkent 2017 systémy topení, ventilace,
klimatizace, zásobování vodou,
sanitární technika, technologie
ochrany životního prostředí, bazény
a obnovitelné zdroje energie

29. – 31. 3. WorldFood Uzbekistan 2017 potravinářský průmysl, zařízení a
technologie výroby, potravinové
doplňky a přísady,

29. – 31. 3. AgroWorld Uzbekistan 2017

zemědělská technika, výstavba
prostorů a místností, rostlinná a
živočišná výroba, chov drůbeže,
krmení pro zvířata a veterinářství

25. – 27. 4. TIHE 2017

medicinská a laboratorní technika a
zařízení, záchranářské pomůcky pro
lékařskou pohotovostní službu,
fyzioterapie a ortopedické
technologie, optika a oftalmologie,
nástroje pro chirurgickou praktiku a
lékařskou prohlídku, nábytek pro
lékárny a nemocnice,informační a
telekomunikační technologie v
medicíně

25. – 27. 4. AptekaExpo Central Asia 2017 léky, medicínské výrobky,
homeopatie, fytoterapie a léčebná
kosmetika, biologicky aktivní a
potravinové doplňky, kojenecká
výživa, zboží pro děti, ortopedická
produkce, nábytek pro lékárny
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25. – 27. 4. Stomatology Uzbekistan 2017 stomatologické zařízení a nástroje,
spotřební materiály, dentální
implantologie, materiály a zařízení
pro plastiku kosti a ústní a čelistní
chirurgii, produkce pro
ortodontickou léčbu, rentgenové
přístroje, autoklávy a sterilizační
systémy, zdravotnické oděvy,
hygienické prostředky,
stomatologické služby

25. – 27. 4. Beauty Uzbekistan 2017 profesionální kosmetika,
aromaterapie, kosmeceutika,
kosmetologické zařízení, přístroje
pro korekci postavy, solária a
prostředky na opalování, na osobní
hygienu, SPA a fitness centra,
parfumerie, prostředky pro hygienu
a dezinfekci

17. – 19. 5. Power Uzbekistan 2017 energetika a šetření energií,
alternativní zdroje energie,
elektrotechnické zařízení, informační
a měřící technika

17. – 19. 5. Oil & Gas Uzbekistan „OGU 2017" ropný a plynárenský průmysl, rozvoj
ropného a plynárenského průmyslu,
zkapalňování plynu a jeho přepravy,
zvýšení efektivity průzkumu, těžby a
zpracování, alternativních zdrojů
energie

14. – 16. 6. Uzbekistan Inrastructure / Ferghana
Valley

zemědělství a potravinářský průmysl,
strojírenské materiály, zařízení a
technika, medicína a farmaceutika,
textilní a šicí výroba

06. – 08. 9. CAITME 2017 zařízení pro předení a tkaní, výroba
pleteninové produkce a šicích a
pletacích strojů, textilní stroje a
služby

06. – 08. 9. Textile Expo Uzbekistan 2017 přírodní a syntetická příze a vlákna,
látky a pleteninová plátna, domácí
textil, ženské, mužské a dětské
oděvy, punčochové a ponožkové
zboží, produkce z kožichu a kůže
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20. – 22. 9. Plastex Uzbekistan 2017 suroviny pro chemický průmysl;
anorganická chemie a organická
syntéza; zařízení pro výrobu a
obrábění plastů a pryže; zařízení pro
výrobu polystyrenu a tlakové
formování; suroviny a pomocné látky
(katalyzátory, stabilizátory, plniva,
pigmenty); přístroje pro chemickou
analýzu; kontrolní a měřící zařízení a
přístroje

20. – 22. 9. UzbekinPrint - UzuPack zařízení a technologie pro polygrafii,
tisk, značení, výrobu balení

20. – 22. 9. Chemie Uzbekistan 2017 laboratorní vybavení, nástroje;
chemické stavebnictví a čerpadla;
zařízení pro výrobu a obrábění
plastů a pryže; umělá hnojiva,
prostředky ochrany přírody.

15. – 17. 11. TransUzbekistan 2017 dopravní a logistické služby,
dopravní infrastruktura, technické
prostředky a finanční služby, IT
technologie, celní služby

15. – 17. 11. MiningWorld Uzbekistan 2017 zařízení a nové technologie pro důlní
a těžební průmysl, těžba a
obohacování ruda minerálů

15. – 17. 11. Machinery Central Asia 2017 hutnictví, obrábění kovů, strojírenství
a svařování, barevné a černé kovy,
nové zařízení a technologie, výroba
obráběcích strojů

15. – 17. 11. Securika CAIPS požární bezpečnost, bezpečnost a
ochrana zdraví při práci,ochrana
žívotního prostředí

Kontakt na organizátora výstav:

ITE Uzbekistan

Mustaqillik st., 59А, Tashkent, 100000, Uzbekistán

Tel: + 998 71 113 01 80 / 205 18 18 ext. 3901/3902
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E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

Web: www.ite-uzbekistan.uz
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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

Koordinace zahraničně obchodní operací je svěřena Ministerstvu vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu. Toto
ministerstvo zastřešuje řadu organizací, které se hlavně zabývají vývozními a dovozními operacemi. Kontakty na státní
podniky zabývající se exportně – importními operacemi jsou k dispozici na www.gov.uz.

Nejdůležitější organizace zabývající se vývozem a dovozem:

• Markazsanoatexport (www.mse.uz) - obchod s minerálními hnojivy, umělými vlákny, kovy, kovovými vodiči, ropnými
produkty, technologiemi, náhradními díly, spotřebním zbožím apod.,

• Uzmarkazimpex (www.uzmarkazimpex.com) - obchod s bavlnou, kaolínem, surovým hedvábím, základními
potravinami, stroji a zařízeními,

• Uzchimprom (www.uzkimyosanoat.uz) - obchod s chemickými výrobky.

Je rovněž možno navazovat kontakty s celou řadou obchodních firem. Vždy je však důležité při uzavírání konkrétního
obchodního případu ověřit, zda:

• daný výrobek nespadá mezi ty, u kterých je dovoz resp. vývoz státem regulován (nutnost speciální licence, obchod
vyhrazen pouze pro některé organizace, vývoz, dovoz či přeprava zakázány),

• má daný partner k obchodování s nabízenou komoditou opravdu přístup a oprávnění,
• má partner reálnou možnost získat volně směnitelnou měnu, zda má vlastní devizový účet a rovněž zda má dostatek

domácí měny pro směnu,
• v případě, že se dovoz realizuje za místní měnu, zda je možno nakoupit za ni zboží, nebo služby dále

obchodovatelné – např. na surovinové burze exportní komodity (ale mnoho zboží prodávaného na burze lze koupit
opět pouze za volně směnitelnou měnu).

Využívání místních zástupců je samozřejmě možné a řada firem tuto praxi uplatňuje. Takové zastoupení podstatně snižuje
náklady, je však nutno nalézt spolehlivého zástupce, který bez delšího období kontroly bude stále samostatně pracovat.
Zahraniční firmy zde najímají nejen individuální představitele, ale i místní organizace, které na domácím trhu vystupují
jejich jménem. Výrobci spotřebního zboží (domácí technika a elektronika, kosmetika) najímají místní dealery pro drobný
prodej, což je naprosto obvyklé.

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

Veškerý systém dovozních podmínek, t.j. tarify, procedury a formality, bariéry a informace, sanitární a fytosanitární
záležitosti, prokazování původu zboží atp. u jednotlivých zbožových položek je systematicky zpřístupněn a k dispozici v
databázi přístupu na cizí trhy publikované Evropskou komisí – Market Access Database http://madb.europa.eu

Existuje společná vyhláška Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu, Ministerstva financí a Státního
celního výboru UZ o postupu při registraci v MVESIT exportních a expertíze importních smluv uzavíraných hospodářskými
subjekty Uzbekistánu, která byla zaregistrována v Ministerstvu spravedlnosti Uzbekistánu dne 3. 7. 2006 pod číslem N
1558.

Podle této vyhlášky nepodléhají registraci, ale expertíze v MVESIT Uzbekistánu dovozní kontrakty, které jsou financovány
ze státního rozpočtu, nebo jsou financovány z půjček nebo úvěrů zajišťovaných vládou Uzbekistánu nebo poskytnutých
vládě Uzbekistánu, jsou uzavírány hospodářskými subjekty, kde podíl státu představuje více než 50 % a které nejsou
zajištěny vlastními valutovými zdroji.

Dalším předpisem, upravujícím dovoz je předpis o způsobu registrace smluv a dohod v celních orgánech Uzbekistánu,
který byl registrován Ministerstvem spravedlnosti dne 15. 10. 1999 pod číslem N 832. Podle tohoto předpisu se u celních
orgánů Uzbekistánu registrují všechny exportní smlouvy (pokud neexistuje povinnost zpětného dovozu), všechny importní
smlouvy (pokud neexistuje povinnost zpětného vývozu), tzv. centrální smlouvy (smlouvy na dovoz zboží pro potřeby
státu), konsignační smlouvy, burzovní a jiné dražební smlouvy, smlouvy, smlouvy uzavřené na dovoz zboží, které bude
představovat základní kapitál podniku, barterové smlouvy, bezúplatné smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy uzavřené na
základě mezivládních dohod.

Povinná registrace importních smluv u celních orgánů probíhá po registraci smlouvy u příslušného státního orgánu
(MVESIT) a po registraci v příslušné bance. U dovozních smluv, pokud splňují předepsané podmínky, je pro registraci
stanovena lhůta dvou pracovních dnů, do které se nezapočítává den předání dokumentů, nejpozději však do 7 dnů ode
dne registrace v příslušné bance. Většina importních smluv se registruje u územních celních orgánů podle sídla dovozce.
Registraci provádějí oddělení devozové kontroly. Registrace se provádí na základě žádosti, podané na předepsaném
tiskopise.

Podle metodického pokynu Centrální banky o registraci importních smluv se v příslušných bankách provádí povinná
registrace uvedených smluv. Tento pokyn je obsažen v příloze k dopisu Centrální banky číslo N 1318/3003 ze dne 18. 8.
1998. Zavádí se povinnost registrovat importní smlouvy v bankách v nichž mají firmy vedeny svoje depozitní účty. V
případě více depozitních účtů je příslušnou pro registraci kontraktu ta banka, která vede účet, z něhož se bude kontrakt
financovat. Registraci podle výše uvedeného metodického pokynu nepodléhají smlouvy, na jejichž základě se tvoří nebo
navyšuje základní kapitál podniku, nebo které jsou podkladem pro poskytování technické nebo humanitární pomoci na
bezúplatné bázi.

Podmínky standardizace a certifikace v Uzbekistánu

Podmínky standardizace jsou určeny zákonem Uzbecké republiky “O standardizaci” ze dne 28. 12. 1993 ve znění zákonů
číslo N 82-II ze dne 26. 5. 2000, N 482-II ze dne 25. 4. 2003 a N ZRU –59 ze dne 10. 10.2 006. Kromě toho do problematiky
standardizace zasahuje celá řada dalších, níže uvedených, právních předpisů.

Podle uvedeného zákona v Uzbekistánu funguje státní systém standardizace. Organizaci, koordinaci a práce spojené se
standardizací zajišťují pro jednotlivá odvětví tyto instituce:

• Uzbecká státní Agentura standardizace, metrologie a certifikace při vládě Uzbecké republiky - Uzstandart ( všechna
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odvětví národní hospodářství s výjimkou níže uvedených)
• Státní výbor pro architekturu a stavebnictví - Goskomarchitekstroj (stavebnictví, stavební průmysl, projektování,

konstrukce)
• Státní výbor pro ochranu přírody - Goskompriroda (regulace a využití přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí)
• Ministerstvo zdravotnictví Uzbecké republiky - Minzdrav (výroba léčiv, zdravotnických materiálů a jejich dovoz).

Tyto orgány rozpracovávají, potvrzují a vydávají standardy, technické podmínky a instrukce, přičemž Uzstandart plní
funkci koordinátora. Zákon výslovně stanoví, že standardizační předpisy nesmí vytvářet překážky pro zahraniční obchod.
Předpisy upravující povinnou certifikaci musí obsahovat požadavky, které má certifikované zboží splňovat a současně
obsahovat metody, jak splnění takových požadavků kontrolovat a prověřovat.Kromě uvedeného zákona se na
standardizaci vztahují zejména tyto předpisy: zákon o ochraně spotřebitele, zákon o kvalitě a nezávadnosti potravinářské
produkce, zákon o metrologii, zákon o státní kontrole činnosti hospodářských subjektů, zákon o užitečném využívání
energie, zákon o turistice, zákon o zárukách svobody podnikání, usnesení vlády o zavedení čárového kódování zboží
vyráběného v Uzbekistánu, usnesení vlády o opatřeních ke zlepšení dovozu spotřebního zboží do Uzbekistánu, usnesení
vlády ke zlepšení standardizace, metrologie a certifikace.Podle usnesení vlády číslo N 427 ze dne 05.12.2007 musí být
zboží uvedené v jeho příloze označeno názvy v uzbečtině (jedná se hlavně o spotřební zboží) a podle přílohy číslo
informací o zboží pro spotřebitele též v uzbečtině.

Normy pro spotřební zboží a jejich změny se registrují bezplatně v orgánech Uzstandartu, kde jsou součástí státního
informačního fondu. Závazné normativy standardizace obsahují požadavky, na jejichž základě je prováděna certifikace a
metody kontroly a zkoušek výrobků. Státní dozor kontrolující dodržování požadavků standardů provádí pro jednotlivá
odvětví výše uvedené organizace a jejich teritoriální oddělení.

Podmínky certifikace jsou určeny zákonem č. N 1006-XII „O certifikaci výrobků a služeb“ z 28. 12. 1993 s doplňky a
změnami provedenými zákony číslo N 125-II ze dne 31. 8. 200, N 428 II ze dne 25. 4. 2003, N ZRU 31 ze dne 6. 4. 2006 a N
ZRU 59 ze dne 10. 10. 2006. Kromě toho se na certifikaci přiměřeně vztahují i předpisy shora uvedené upravující
standardizaci. Národním orgánem pro certifikaci v Uzbecké republice je opět Uzstandart, který stanovuje obecná pravidla
certifikace a publikuje je. Uzstandart je orgánem, který je povinen výrobce, prodejce, spotřebitele, popř. jiné
zainteresované osoby informovat o stávajících systémech certifikace, jejich orgánech, zkušebních laboratořích a o
pravidlech získání certifikátů a jejich použití.Uzstandart stanovuje také seznam výrobků podléhající povinné certifikaci
podle usnesení vlády o seznamu výrobků podléhajících certifikaci číslo N 409 ze dne 8. 12. 1994 ve znění změn a doplňků
z 16. 4. 1998, 13. 1. 2003, 6. 7. 2004, 14. 9. 2006. Akredituje orgány certifikace výrobků, zkušební laboratoře a experty
kvality. Náklady spojené s akreditací nese žadatel. Akreditované subjekty certifikace působí na základě licence a dokladu o
akreditaci. Postup výdeje licencí určuje Uzstandart.Uzstandart dále mj. vede Státní registr certifikovaných výrobků,
akreditovaných zkušebních laboratoří, expertů kvality a provádí registraci potravinářských výrobků a zařízení. Zkušební
laboratoře provádějí požadované druhy zkoušek a vydávají z nich protokoly pro účely certifikace.

Povinná certifikace

Seznam výrobků podléhající povinné certifikaci je schvalován vládou. Seznam výrobků podléhajících povinné certifikaci je
uveden v příloze č. 1 k usnesení vlády číslo N 409 ze dne 8. 12. 1994 ve znění změn a doplňků z 16. 4. 1998, 13. 1. 2003, 6.
7. 2004, 14. 9. 2006. Povinná certifikace zahrnuje prověrku výroby, zkoušky výrobků, inspekční kontrolu a dozor
certifikovaných výrobků. Práce související s povinnou certifikací provádějí akreditované zkušebny a hradí je žadatel.
Porušení pravidla povinné certifikace se trestá pokutou ve výši hodnoty prodaných necertifikovaných výrobků.Výrobky
podléhající povinné certifikaci se mohou prodávat pouze po získání příslušného certifikátu. V podmínkách kontraktů musí
být zahrnuta klausule o existenci certifikátu a označení vydaného Uzstandartem. Tento certifikát, popř. zahraniční
certifikát uznaný Uzstandartem, se předkládá celním orgánům spolu s nákladní celní deklarací jako dokumenty, které jsou
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nezbytné pro dovoz výrobků na území Uzbekistánu.

Dobrovolná certifikace

Libovolná produkce může být z iniciativy právnické nebo fyzické osoby podrobena dobrovolné certifikaci. V případě
nesouhlasu s výsledky certifikace se může zainteresovaná strana obrátit na Apelační radu Uzstandartu, příp. soud.
Orgánem se všeobecnou certifikační působností, akreditovaným při Uzstandartu je:

Taškentské městské centrum pro zkušebnictví a certifikaci, se sídlem Taškent, ul. Farabi 33a, e-mail: tascert@standart.uz

Dále je u Uzstandartu akreditována řada orgánů s omezenou certifikační působností, a to:

• orgánů pro certifikaci shody, orgány pro certifikaci systémů kvality řízení, zkušební laboratoře, auditoři,
consultingovýé a inspekční společnosti.

Kromě výše uvedeného musí být dovážené zboží v hodnotě nad 5000 USD doloženo certifikátem původu zboží. Certifikát
může být však celním orgánem požadován i v případě dovozu zboží v hodnotě pod 5000 USD, jestliže vzniknou
pochybnosti o tom, zda hodnota zboží uvedená na faktuře není uměle snížena. Uvedená problematika je řešena v zákoně
Uzbecké republiky č. 470-I ze srpna 1997 “O celních tarifech” a návazných prováděcích předpisech, kde jsou popsány
metody určování celní hodnoty dováženého zboží.

Ochrana domácího trhu

Dne 11. 12. 2003 byl přijat zákon číslo N 554 II o ochranných opatřeních, antidumpingových a kompenzačních clech.
Cílem zákona je chránit odvětví uzbecké ekonomiky před importem zboží, jehož dovoz by mohl způsobit vážnou škodu
odvětví uzbeckého hospodářství, popřípadě jehož dovoz by hrozil takovou škodu způsobit.

Podle tohoto zákona může vláda přijmout ochranná opatření k omezení dovozu některého druhu zboží a to ve formě
dovozních kvót, speciálních cel, kterými se dovážené zboží zatěžuje nad „běžné“ clo, jiných opatření k omezení dovozu
příslušného zboží. Lhůty, v jejichž průběhu lze tato opatření uplatnit, jsou stanoveny obecně „na dobu nezbytně nutnou“
ne však déle než 4 roky, ve výjimečných případech může vláda lhůtu trvání opatření prodloužit na 8 let. Dále může vláda
zavést antidumpingové clo, které se připočítává k „běžnému“ clu. To se podle zákona zavádí, pokud dovozní cena zboží je
nižší než jeho běžná cena. Antidumpingové clo se vyměřuje v odůvodněné výši na dobu nezbytně nutnou. Přičemž doba
by neměla převýšit 5 let. Výše by potom neměla převýšit dumpingovou marži, která je tvořena rozdílem mezi importní
cenou a běžnou cenou.

Vláda může též uplatnit kompenzační cla. To se děje v případech dovozu subvencovaného zboží. Dovozem
subvencovaného zboží se rozumí dovoz zboží, které bylo při výrobě, vývozu nebo dopravě subvencováno jiným státem.
Výše a lhůta uplatnění kompenzačního cla je analogická antidumpingovému clu. Řízení podle tohoto zákona se zahajuje
na návrh osoby zastupující zájmy příslušného odvětví ekonomiky a provádí ho Státní výbor pro demonopolizaci, podporu
konkurence a podnikání. Ten musí do 30 dnů ode dne podání návrhu rozhodnout o zahájení řízení nebo návrh odložit.
Proti rozhodnutí o odložení návrhu zákon opravný prostředek nepřipouští. Ochranářský charakter má nepochybně příloha
číslo 2 k usnesení prezidenta číslo PP 183/2005, které ale na druhé straně přineslo zjednodušení celní procedury a hlavně
větší přehlednost sazeb.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
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V Uzbekistánu lze zřizovat následující organizační formy podnikání.

Obchodní zastoupení

Zřízení obchodního zastoupení upravuje usnesení vlády č. 410 ze dne 23. 10. 2000. Podle tohoto usnesení zastoupení
nemá právní subjektivitu. Podléhá registraci v MVESIT. Žádost o akreditaci musí být podána písemně na firemním
formuláři, podepsána zmocněnou osobou, opatřena razítkem a připojeným překladem do uzbečtiny nebo ruštiny.
V žádosti je třeba uvést:

• informaci o činnosti zastoupení
• adresu sídla hlavní firmy
• telefon, fax a e-mail
• vedení firmy
• počet zaměstnanců firmy
• předmět činnosti
• objem prodeje/obrat/zbožní obrat za poslední zdaňovací období
• podíly jednotlivých předmětů činnosti ve firemním obratu
• nomenklatura výroby/zboží
• údaje o vlastnících nebo hlavních akcionářích
• hlavní závody (dceřiné společnosti, filiálky atd./ adresy a předmět činnost)
• historie firmy (zakladatelé a etapy rozvoje.
• další údaje (ochranné známky, vlastnictví nemovitostí, výrobní kapacity, dopravní prostředky
• podrobná informace o podnikatelských a jiných vztazích s podniky a organizacemi Uzbekistánu
• perspektivy spolupráce
• dobu požadované akreditace (rozhodnutí o akreditaci se vydává na jeden až tři roky). Akreditaci nutno obnovovat.

K žádosti se přikládá:

• ustavující dokumenty
• doklad o registraci v mateřské zemi

tyto doklady se předkládají v notářsky ověřených kopiích. Podléhají legalizaci, kterou může provést konzulární útvar
Uzbekistánu v příslušné zemi, ministerstvo zahraničí země původu, konzulární útvar nebo diplomatické zastoupení
příslušné země v Uzbekistánu. Poté je třeba tyto doklady ověřit v konzulární správě ministerstva zahraničních věcí
Uzbekistánu.

• plná moc vedoucímu zastoupení s uvedením osobních údajů, rozsahem zmocnění a xerokopií pasu
• stanovy zastoupení odsouhlasené vedením zahraniční firmy a opatření razítkem.

tyto doklady se předkládají s notářsky ověřeným podpisem a doložkou o legalizaci v zemi registrace. Všechny
uvedené doklady musí být přeloženy do uzbečtiny nebo ruštiny.

• doklady o nájmu nebytových prostor.

Žádost by měla být vyřízena do 10 dnů. Akreditace nastává dnem vydání rozhodnutí o akreditaci.

Při prodloužení akreditace se předkládá:

• žádost (na firemním papíře, s podpisem zmocněné osoby a razítkem)
• informace o činnosti
• plná moc vedoucímu zastoupení
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• nájemní smlouva

Cizinci, kteří jsou zaměstnáni v rámci obchodního zastoupení, podléhají akreditaci a mohou pracovat u tohoto
zastoupení bez rozhodnutí Ministerstva práce. Akreditace se vydává maximálně na 12 měsíců a je možno ji prodloužit.

Akreditace vyžaduje předložit:

• žádost podepsanou vedoucím zastoupení nebo vedením zahraniční firmy
• osobní lístek v uzbečtině a angličtině
• dvě fotografie (3x4)
• potvrzení o zaměstnání v zastoupení
• lékařské potvrzení na HIV
• kopie cestovního dokladu

Podnik s účastí zahraničního kapitálu

Základním předpisem upravujícím registraci podniku se zahraničním kapitálem je usnesení vlády číslo N 237 ze dne 22. 8.
2003. Registrace provádí na základě žádosti. K žádosti se přikládá:

• dva originály notářsky ověřených zakládajících listin
• doklad o poštovní adrese podnikatelského subjektu
• bankovní doklady o úhradě poplatku za registraci
• potvrzení o názvu firmy vydané orgány statistiky
• otisky kulatého a hranatého razítka v třech exemplářích
• výpis z obchodního rejstříku podle místa registrace a doporučující dopis banky legalizovaný konzulárním útvarem

Uzbekistánu, pokud takový není ministerstvem zahraničí země registrace zakladatele nebo konzulárním útvarem
nebo diplomatickým zastoupením země v Uzbekistánu s následujícím ověřením v konzulární správě Ministerstva
zahraničních věcí Uzbekistánu

• pokud základní kapitál podniku převyšuje 20 mil. USD také kopie rozhodnutí vlády Uzbekistánu o založení
společného podniku

• doklad o vložení 30% podílu základního kapitálu každým ze zřizovatelů

Registraci provádějí územní orgány ministerstva spravedlnosti, v Taškentu ministerstvo spravedlnosti, pokud jde o
podniky se zahraniční investicí.

Podnikem se zahraniční investicí se rozumí podnik:

• v němž zahraniční investice představuje nejméně 30% základního kapitálu,
• jedním ze zakladatelů je zahraniční investor – právnická osoba,
• minimální výše základního kapitálu činí částku odpovídající ekvivalentu 150 000 USD (v Republice Karakalpakstan a

Chorézmské oblasti 75 000 USD).

Ostatní podniky registrují inspekce státní registrace při jednotlivých hokimiátech.

Právní formy jsou obdobné jako u nás: společnost s ručením omezeným, družstvo, akciová společnost apod.

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

Reklamní a propagační činnost lze provádět v Uzbekistánu zcela standardními postupy, tj. s využítím tisku, rozhlasu,
televize, reklamních ploch na veřejných prostranstvích – billboardů, bannerů atp. V Uzbekistánu jsou běžné plakátové
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nebo elektronické poutače atd. Kromě toho působí v Uzbekistánu různé reklamní, marketingové a consultigové
společnosti.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Uzbekistán přijal celou řadu právních předpisů upravující problematiku duševního vlastnictví. Navíc vytvořil orgány, které
by měly poskytovat ochranu právům zajištěným uvedenými právními předpisy. Uzbekistán tedy podniká kroky, aby se
dostal na úroveň běžných světových standardů.

Státní patentový úřad Republiky Uzbekistán

Podle přílohy číslo 2 k usnesení vlády Uzbekistánu číslo N 209 ze dne 14. 6. 2002 byl vytvořen Státní patentový úřad
Republiky Uzbekistán. Tento Úřad je odpovědný vládě Uzbekistánu a jeho základním úkolem je tvorba a provádění
jednotné státní politiky na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Zabezpečuje mj. plnění povinností vyplývajících pro
Uzbekistán z mezinárodních smluv v této oblasti. V čele Úřadu je ředitel jmenovaný vládou. Sídlí v Taškentu, územní
orgány nemá.

Uzbecká republiková agentura pro autorská práva

Podle výnosu prezidenta číslo N UP 3358 ze dne 9. 12. 2003 a navazujícího usnesení vlády číslo N 286 ze dne 16. 6. 2004
byla vytvořena Uzbecká republiková agentura pro autorská práva. Je odpovědná vládě Uzbekistánu a jejím hlavním
úkolem je ochrana autorských a s nimi spojených práv. V čele agentury je generální ředitel, který má postavení ministra.
Agentura zatím nemá své územní složky.

6.6 Trh veřejných zakázek

Problematika veřejných zakázek je upravena několika předpisy. Základní právní úprava je provedena přílohou k usnesení
vlády č. 456 ze dne 21. 11. 2000 ve znění pozdějších usnesení, poslední novela byla provedena usnesením vlády č. 206 z
8.9.2005. Tento předpis se vztahuje prakticky na všechny státní zakázky s výjimkou těch, které se realizují na základě
samostatných rozhodnutí vlády ad hoc nebo pokud podmínky zahraničních úvěrů nebo grantů stanoví jiné podmínky než
uvedený předpis.

Pokud jde o dodávky podle jedné smlouvy přesahující hodnotu ekvivalentu 100 000 USD, je možno realizovat zakázku
pouze na základě tendrového řízení. To se nezřídka obchází a předmět dodávky se rozdělí na několik kontraktů.

Pokud je hodnota dodávky podle jedné smlouvy nižší než ekvivalent 100 000 USD provádí se výběr dodavatele na základě
výběrového řízení.

Tendrové řízení provádí komise, kterou zřizuje objednatel, pokud hodnota zakázky nepřevýší ekvivalent 1 milionu USD.
Pokud převýší tuto hodnotu, musí složení komise odsouhlasit vláda.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

48/55 http://www.businessinfo.cz/uzbekistan © Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

http://www.businessinfo.cz/uzbekistan


Tendrová komise musí mít lichý počet členů, zpravidla 9–11. Počet členů komise jmenovaných objednatelem nesmí
převýšit 30 %. Dále jsou členy komise jmenování zástupci ministerstev, bank, expertních organizací atd.

Kromě tendrové komise se vytváří ještě „pracovní orgán“ komise, což je orgán provádějící tendrové řízení v praxi. Při
dodávkách do 1 milionu USD na jednu smlouvu jej jmenuje objednatel, při dodávkách nad 1 milion je třeba souhlasu
vlády.

Tendery jsou otevřené nebo uzavřené. Otevřených tenderů se může zúčastnit každý, uzavřené jsou výjimečné a vyhlašují
se se souhlasem vlády, resp. příslušného místopředsedy.

Oznámení o tenderu vyhlásí pracovní orgán nejpozději 30 dnů předem, a to v hromadných sdělovacích prostředcích.
V podmínkách Uzbekistánu to jsou zejména noviny: Narodnoje slovo (Xalq so´zi), Pravda vostoka, Bizněs Věstnik Vostoka.
Následuje předložení tendrové nabídky a zaslání tendrové dokumentace zájemci o účast v tenderu. Tendrová
dokumentace musí obsahovat: instrukci pro účastníka tenderu, technickou část, obchodní část, předběžný návrh smlouvy.
Poté pracovní orgán provede předběžný kvalifikační výběr, který schválí tendrová komise. Následuje hodnocení. Výsledky
se publikují do tří dnů v hromadných sdělovacích prostředcích (jak uvedeno výše).

Tendry financované ze zahraničních úvěrů jsou prováděny podle pravidel Světové banky, případně banky poskytující úvěr.

O pravidlech výběrového řízení se nic bližšího neuvádí, nicméně v praxi se postupuje obdobně jako v případech
tendrových řízení.

Je třeba mít na zřeteli, že skutečné důvody, pro které byla zakázka přidělena určitému dodavateli, se obvykle dají zjistit
jen velice obtížně. Právě skutečnost, že problematika veřejných zakázek není regulována zákonem, umožňuje různé
manipulace s tendery (např. odklady, opakování apod.), což je zde téměř pravidlem.

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

Základem uzbeckého obchodního soudnictví je soustava hospodářských soudů. Skládá se z hospodářských soudů
sídlících v jednotlivých oblastech a hlavním městě Taškent a Nejvyššího hospodářského soudu se sídlem v Taškentu. Tato
soustava existuje nezávisle na systému obecných soudů. Nutno poznamenat, že donedávna byla značná část obchodních
sporů řešena mimosoudně (okolo 50%). V roce 2006 však došlo k nebývalému rozmachu činnosti hospodářských soudů,
doslova boomu. V tomto roce byla žalobcům přisouzena částka odpovídající zhruba sumě EUR 1 437,5 milionu. Na
soudních poplatcích se vybrala částka přibližně odpovídající výši EUR 21,875 mil. Kromě toho hospodářské soudy
rozhodly ve zhruba 400 případech o neplatnosti právních aktů státních orgánů a orgánů samosprávy z důvodů porušení
práv podnikatelů. Jde o jev nebývalého významu znamenající průlom do všemocnosti státních orgánů a orgánů
samosprávy.

Vedle řádných hospodářských soudů bylo zákonem číslo ZRU – 64 z roku 2006 o rozhodčích soudech, který nabyl
účinnosti dne 1. ledna 2007, zavedeno rozhodčí soudnictví. Podle tohoto zákona mohou být zřízeny stálé rozhodčí soudy
a ad hoc rozhodčí soudy. Tyto soudy jsou příslušné pro řešení hospodářských sporů mezi podnikatelskými subjekty,
pokud zákon nestanoví jinak. Spory podle tohoto zákona se řeší podle uzbeckého práva. Pravomoc rozhodčího soudu lze
založit pouze písemně, a to buď rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou v příslušné smlouvě. Pokud se sporné
strany nedohodnou jinak, jednání rozhodčího soudu se vede v uzbečtině. Jinými slovy řízení před rozhodčími soudy, na
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rozdíl od řízení před hospodářskými soudy, lze vést i v jiném jazyce. V úvahu bude připadat především ruština. Spory před
rozhodčími soudy rozhodují buď samorozhodci nebo rozhodčí senáty. Rozhodcem se však může stát pouze občan
Uzbekistánu, což může být z našeho pohledu handicapem tohoto zákona.

Rozhodčí řízení je pouze jednoinstanční. Soudní přezkum rozhodnutí rozhodčího soudu je možný jen výjimečně z
důvodů výslovně uvedených v zákoně, a to na základě návrhu na zrušení rozhodnutí rozhodčího soudu. Tento návrh má
odkladný účinek. Obecný soud však nemůže přezkoumávat skutkový stav zjištěný rozhodčím soudem ani jeho
rozhodování ve věci samé. Zavedení rozhodčího soudnictví je oficiálně odůvodněno zájmem Uzbekistánu na zavedení
mezinárodních standardů v rámci hospodářských reforem. Ve skutečnosti jde ovšem o pragmatickou reakci na dosavadní
široce uplatňované mimosoudní urovnávání obchodních sporů. Nicméně zkušenosti s činností rozhodčích soudů jsou
zatím převážně pozitivní. Zejména se oceňuje rychlost, dostupnost a hlavně levné řízení. Co se ovšem týče meritorního
rozhodování, tak k tomu se zatím nikdo nechtěl vyjádřit.

Pokud rozhodnutí rozhodčího soudu není dobrovolně splněno, lze se domáhat výkonu takového rozhodnutí před
obecnými soudy podle zákona o výkonu rozhodnutí soudů a jiných orgánů. Ke dni 12. ledna 2007 byl při Obchodní a
průmyslové komoře Uzbekistánu zřízen rozhodčí soud, který je pochopitelných důvodů nejautoritativnější. Dále byly
zřízeny při všech oblastních pobočkách OPK Uzbekistánu rozhodčí soudy.

Uzbekistán v roce 1994 ratifikoval Úmluvu o urovnání investičních sporů mezi státy a cizími příslušníky (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States - dále Úmluva). Úmluva byla
podepsána v roce 1966 a ratifikována již 140 státy. Na jejím podkladě byl potom přijat v Uzbekistánu zákon o zárukách a
způsobech ochrany práv zahraničních investorů (blíže viz kapitola 9). V této souvislosti vydal uzbecký Ústavní soud
rozhodnutí ve věci konkurzu vyhlášeného na společný uzbecko – americký podnik Zaravšan – Njumont. Protože americký
společník společnost Newmont Mining neuspěla s žalobami u uzbeckých hospodářských soudů, rozhodla se obrátit podle
shora citované mezinárodní smlouvy a uzbeckého zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních investorů na
Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID).
S ohledem na tuto skutečnost učinila uzbecká vláda podnět u Ústavního soudu, aby podal závazný výklad uzbeckého
zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních investorů. Ústavní soud rozhodl, že k tomu, aby bylo možno
takový spor předat Mezinárodnímu centru pro řešení investičních sporů, je třeba zvláštní písemný souhlas obou sporných
stran a že pouhá existence zákona o ochraně zahraničních investic nestačí. Jinými slovy pokud takový společný souhlas
sporných stran není dán, nemůže být příslušnost „Mezinárodního centra“ založena.

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

Uzbeci jsou obvykle při organizaci jednání velmi zdvořilí a pohostinní. To ale neznamená, že by se nesnažili získat za
každou cenu od obchodního partnera ústupky nebo výhodu - prvek smlouvání je zdejším obchodním i jiným partnerům
vlastní. Uzbeci obvykle poskytují o své firmě a podnikání jen nezbytně nutné informace. Své představy a požadavky na
spolupráci formulují někdy jen v obecné poloze, od partnerů ale očekávají iniciativu a komplexní nabídku. Na předané
nabídky ne vždy odpoví včas. Proto je třeba zůstat s partnerem po předání nabídky v trvalém kontaktu a odpověď podle
potřeby slušnou formou, nejlépe písemně urgovat.

V případě, že zdejší, ať již soukromé či státní společnosti nabídku nemohou nebo nechtějí přijmout, odpoví např. jen
sdělením, že „získali lepší nabídku". Vedle spolehlivých obchodních partnerů, zpravidla v podobě velkých, či státních firem
se zahraniční kapitálovou účastí nebo osvědčených soukromých firem, se zde lze setkat také se spekulanty, kteří potřebují
získat pouze vaši konkurenční nabídku pro jednání s jiným obchodním partnerem, bankou nebo zákazníky na vnitřním
trhu.
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Jako jednací jazyk se při obchodním jednání používá zpravidla ruština nebo v poslední době i angličtina, případně lze k
jednání přizvat tlumočníka. Ja zcela běžné, že účastníci jednání mezi sebou komunikují během jednání v rodném jazyce,
což pochopitelně znevýhodňuje protistranu. S ohledem na zdejší přísnou subordinaci je třeba si závazný termín jednání
dohodnout předem. Pokud na jednání cestujete ze zahraničí, tak se vyplatí požadovat písemné potvrzení termínu a mista
jednání.

Uzbecký partner musí většinou nejprve získat k jednání se zahraničním partnerem souhlas nebo dizpozice od svého
nadřízeného. Dosažení dohody o obchodě a uzavření kontraktu na dodávky již při prvním pracovním setkání bývá zcela
výjimečné, resp. to lze očekávat u opakovaného obchodního případu nebo za předpokladu, že uzbecká strana je stranou
prodávající a na její straně stojí státní podnik zahraničního obchodu či velká společnost se zahraniční kapitálovou účastí.
Potřebné podklady pro jednání se vyplatí od uzbecké strany vyžádat předem v písemné či elektronické podbě. Snížíte tak
pravděpodbnost, že předem dohodnuté jednání, a to i na mezistátní úrovni, nebude uzbeckou stranou na poslední chvíli
odřeknuto či odloženo z prostého důvodu nepřipravenosti partnera na jednání.

K místním zvyklostem patří, že k osobě stojící na vyšší příčce společenského nebo služebního žebříčku se podřízení
chovají s pokorou a poslušností. K ženám se společenským postavením se muži chovají zdvořile, ale s fyzickým odstupem.
Ne vždy lze očekávat, že Vám žena na jednání či společenské akci podá ruku na pozdrav. Spíše se muži se ženami při
příchodu na jednání či rozloučení pozdraví symbolickým přiložením pravé ruky k srdci a pozdraví se navzájem úklonem
hlavy.

Pracovní doba začíná na úřadech a v obchodních společnostech zpravidla v 9 hodin a končí v 18 hodin nebo podle
potřeby i přesčas, včetně sobot a nedělí. Na všechna jednání oficiálních zahraničních delegací, které mohou doprovázet i
mise podnikatelů, musí mít uzbecký státní orgán předem schválen časový a věcný program jednání předsedou Kabinetu
ministrů.

V soukromém sektoru lze dobu jednání pružněji přizpůsobit potřebám stran. V podnikatelském prostředí se již lze setkat i
v soukromém sektoru s vysoce kvalifikovanými či dravými odborníky, kteří prošli praxi ve státním podniku zahraničního
obchodu nebo získali praxi u mezinárodní organizace či v zahraničí.

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

Na české občany se vztahuje vízová povinnost. Vzhledem k tomu, že v Česku zastupitelský úřad Uzbekistánu není, podává
se žádost o vízum obvykle na Velvyslanectví Uzbekistánu v Berlíně (Perleberger Str. 62, tel. +49 303 9409855) nebo ve
Vídni (Potzleinsdorferstrasse 49, tel. +431 315 39 94, 315 39 95). Žádost o vízum lze ovšem podat na kterémkoli
uzbeckém zastupitelském úřadě.

Z hlediska obecné kriminality lze Uzbekistán charakterizovat jako relativně nejbezpečnější zemi ze středoasijských
republik. Bezpečnostní situace v Taškentu je v současné době velmi stabilizovaná, pohyb po Taškentu na větších
osvětlených ulicích i po půlnoci je bezpečný, což je dáno i vysokým počtem policistů v ulicích. Na druhé straně nelze
podléhat iluzi, že se nemůže nic stát.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Základním pracovněprávním předpisem v Uzbekistánu je zákoník práce. Pokud jde o zaměstnávání cizinců, tak je doplněn
následujícími předpisy. Především je to Usnesení vlády číslo N 408 ze dne 19.10.1995 o pracovní činnosti občanů
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Uzbekistánu v zahraničí a cizinců v Uzbekistánu ve znění pozdějších předpisů, poslední novela číslo N 203 ze dne
29.04.2004, dále je to vyhláška o získávání a využívání cizích pracovníků v Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo 2 k
uvedenému usnesení vlády a nakonec vyhláška o způsobu akreditace a činnosti obchodních zastoupení cizích komerčních
organizací na území Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo 1 k usnesení vlády číslo 410 ze dne 23.10.2000 ve znění
usnesení vlády číslo 162 ze dne 06.04.2001.

Podle těchto předpisů mohou cizinci pracovat na území Uzbekistánu na základě dvou vydaných dokumentů. Prvním
z nich je povolení k získání zahraniční pracovní síly. Toto povolení se vydává uzbeckému zaměstnavateli. Vydává ho
územní orgán Agentury pro otázky vnější pracovní migrace příslušný podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen předložit agentuře následující doklady:

• žádost
• návrh pracovní smlouvy nebo jiné dokumenty potvrzující předběžnou dohodu s cizími občany nebo cizími firmami o

úmyslu a podmínkách získání zahraničních specialistů
• dotazník zahraničního specialisty s fotografií
• doklad o zaplacení poplatku za vydání povolení
• lékařské potvrzení o bezinfekčnosti na HIV

Agentura musí vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě odmítnutí se rozhodnutí vydává
do jednoho týdne písemně s odůvodněním. Na základě tohoto rozhodnutí obdrží zahraniční pracovník potvrzení o právu
pracovat na území Uzbekistánu. Potvrzení se vydává na dobu jednoho roku. Prodloužení potvrzení se vydává na dobu
platnosti pracovní smlouvy.

V příloze 2 k usnesení vlády číslo 408 je uveden podrobný výčet osob, na které se tento postup nevztahuje. Pro potřeby
našich podnikatelů je třeba uvést zejména zakladatele a společníky firem zakládaných v Uzbekistánu, kteří se zdržují na
území Uzbekistánu po dobu nejvýše tří měsíců. Taktéž se nevztahuje na pracovníky obchodních zastoupení zahraničních
komerčních organizací, kteří jsou akreditováni v Ministerstvu zahraničního obchodu.

Zmíněné předpisy nestanoví žádná omezení pro zaměstnávání cizinců. Vydání povolení je čistě na úvaze uzbeckého
státního orgánu.

Pokud jde o zaměstnávání místních občanů, tak žádná omezení neexistují. Nutno však počítat s tím, že v případě
služebních cest do zahraničí musí mít občan Uzbekistánu výjezdní povolení.

V podmínkách levné a relativně kvalifikované pracovní síly mnohé zahraniční firmy dávají přednost zaměstnávání občanů
Uzbekistánu. To dělají i některé české firmy. Je výhodné získat jako zástupce firmy uzbeckého občana s co nejlepšími
konexemi na oficiální struktury.

Uzbecký právní řád umožňuje i spolupráci na základě živnostenského oprávnění (tzv. švarcsystém).

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vzhledem k tomu, že mezi ČR a Uzbekistánem není uzavřena smlouva o bezplatném poskytování zdravotní péče, musí
občan ČR návštěvu u lékaře a ošetření všeho druhu uhradit v hotovosti. Pojištění pro případ zdravotní péče v cizině není
uvedeno jako podmínka udělení uzbeckého víza, nicméně doporučujeme zdravotní pojištění před cestou do Uzbekistánu
uzavřít.
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Očkování při cestě do Střední Asie nejsou povinná, nicméně doporučují se očkování proti všem druhům hepatitidy a
břišnímu tyfu. Bližší informace poskytne Ústav cestovní medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech (tel.
267162682).

I přesto, že je většina běžných léků v hlavním městě k dostání, za jejich kvalitu nelze ručit a proto se doporučuje se na
cestu potřebnými léky vybavit. Nejčastější zdravotní problémy mohou vzniknout z místní stravy a kvality vody.
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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

Посольство Чешской Республики
3-я ул. Навнихол, 6
Мирзо-Улугбекский район
100041 Ташкент
Узбекистан

Embassy of the Czech Republic
3-Navnihol ko'chasi, 6-uy
Mirzo-Ulug'bek tumani
Toshkent shahri, 100041
ТАSHKENT / UZBEKISTAN

Telefon: +998 711 206 071 při volání z pevné linky v Taškentu stačí vytáčet 120 60 71
Fax: +998 711 206 075 při volání z pevné linky v Taškentu stačí vytáčet 120 60 75
Konzulární pohotovost pro občany ČR v nouzi (nikoli pro dotazy na víza): +998 903 598 348
E-mail, sekretariát velvyslance: tashkent@mzv.cz
E-mail, obchodně-ekonomický úsek: Commerce_Tashkent@mzv.cz
Podrobnější informace na www.mzv.cz/tashkent/cz/zu/index.html

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

• Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor ekonomické diplomacie, tel.: +420 224 182 592
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor zahraničně ekonomických politik I, tel.: +420 224 852 006

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

• požárníci – 101
• policie – 102
• záchranná služba – 103
• Ministerstvo pro mimořádné situace (stálá služba) – 1050

7.4 Internetové informační zdroje
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Uzbecké vládní zdroje:
• www.gov.uz – oficiální informace nejvyšších uzbeckých státních orgánů
• www.press-service.uz – tisková služba prezidenta Uzbekistánu
• www.uzbekistan.be – informační portál o Uzbekistánu v Bruselu
• www.lex.uz – legislativa, veškeré publikované zákony
• www.mfer.uz – Ministerstvo zahraničního obchodu
• www.mfa.uz – Ministerstvo zahraničních věcí
• www.stat.uz – Státní statistický výbor Uzbekistánu
Všeobecné:
• www.uznet.net – všeobecné informace
• www.advancenet.net – všeobecné informace o uzbekistánu a Střední Asii
• www.uzreport.com – ekonomika, finance, kultura a sport UZ
• www.CER.UZ – Uzbecké centrum ekonomických výzkumů
• www.TASHKENT.ORG – internetová stránka hl.m. Taškentu
Ostatní:
• www.uzsci.net – Akademie věd UZ
• www.edu.uz – vzdělání a věda
• www.connect.uz – vzdělání a věda
• www.unesco.org.uz/hiv – medicína a zdraví
• www.apteka.uz – medicina a zdraví
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