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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:
• Česky: Gruzie
• Gruzínsky: Sakartvelo
• Rusky: Грузия
• Anglicky: Georgia
Složení vlády:
• Giorgi Kvirikašvili – předseda vlády – www.government.gov.ge
• Dimitry Kumsišvili – místopředseda vlády a ministr financí – www.mof.ge
• Kacha Kaladze – místopředseda vlády a ministr energetiky – www.energy.gov.ge
• David Sergeenko – ministr práce, zdravotnictví a sociálních věcí – www.moh.gov.ge
• Sozar Subari – ministr pro vnitřně vysídlené osoby z okupovaných území, ubytování a uprchlíky – www.mra.gov.ge
• Aleksandre Džedželava – ministr školství a vědy – www.mes.gov.ge
• Levan Davitašvili– ministr zemědělství – www.moa.gov.ge
• Zurba Alavidze - ministr pro regionální rozvoj a infrastrukturu – www.mrdi.gov.ge
• Giorgi Gacharia - ministr ekonomiky a udržitelného rozvoje – www.economy.gov.ge
• Micheil Giorgadze – ministr kultury a ochrany památek – www.mcs.gov.ge
• Tariel Chečikašvili – ministr sportu a záležitostí mládeže – http://msy.gov.ge
• Levan Izoria – ministr obrany – www.mod.gov.ge
• Tea Culukiani – ministryně spravedlnosti – www.justice.gov.ge
• Micheil Džanelidze – ministr zahraničních věcí – www.mfa.gov.ge
• Giorgi Mghebrišvili – ministr vnitra – www.police.ge
• Gigla Agulašvili – ministr životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů – www.moe.gov.ge
• Viktor Dolidze – státní ministr pro evropskou a euroatlantickou integraci – www.eu-nato.gov.ge
• Ketevan Cichelašvili – státní ministr pro usmíření a občanskou rovnost – www.smr.gov.ge

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

Počet obyvatel:

Zdroj: www.geostat.ge

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

2/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.government.gov.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.energy.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/
http://www.mra.gov.ge/
http://www.mes.gov.ge
http://www.moa.gov.ge/
http://www.mrdi.gov.ge/
http://www.economy.gov.ge/
http://www.mcs.gov.ge/
http://msy.gov.ge/
http://www.mod.gov.ge/
http://www.justice.gov.ge/
http://www.mfa.gov.ge/
http://www.police.ge/
http://www.moe.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/
http://www.smr.gov.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.businessinfo.cz/gruzie


Počet obyvatel celkem: 3, 718 mil.

• z toho ve městech: 2, 129 mil.
• na venkově: 1, 590 mil.

Národnostní složení:

86,6 % obyvatelstva tvoří Gruzínci. K nejpočetnějším národnostním menšinám patří Ázerbájdžánci (5,3 %), kteří obývají
zejména jihovýchodní oblasti Gruzie na hranicích s Ázerbájdžánem (Kvemo Kartli) a Arméni (4,5 %), kteří kompaktně žijí
v jihozápadní Gruzii (Samtsche-Džavachetie). K dalším menšinám patří Rusové, Osetinci, Ukrajinci, Abcházové, Řekové,
Kurdové, Židé a desítky dalších etnických skupin.

Náboženské složení:

Většina etnických Gruzínů je (alespoň nominálně) příslušníky gruzínské pravoslavné církve (83%). Druhou nejrozšířenější
náboženskou skupinou jsou muslimové (11 %) – Ázerbájdžánci, gruzínští muslimové v Adžárii a Kistinci v severovýchodní
Gruzii, třetí skupinou jsou příslušníci Arménské apoštolské církve (3 %). Judaismus vyznává přibližně 4 tisíce Židů, kteří
v Gruzii žijí již od starověku, přibližně 15 tisíc Řeků patří k řecké pravoslavné komunitě, asi 18 tisíc členů má komunita
kurdských Jezídů. Ani ne tisíc příslušníků má luteránská komunita (většinou potomci německých přistěhovalců, kteří se
zde usídlili před několika staletími), 35 tisíc lidí (1%) vyznává katolickou víru. Rusové vyznávají pravoslaví, dosud zde také
existují příslušníci třech pravoslavných disidentských škol (malakáni, starověrci, duchoborci). Po rozpadu SSSR zde začaly
působit také nové církve a sekty: baptisté, adventisté Sedmého dne, svědci Jehovovi, nová apoštolská církev, mormoni.
Právní status má však pouze gruzínská pravoslavná církev.

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.

Vývoj HDP:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HDP při
současných
cenách, mil.
GEL

20743.4 24344.0 26167.3 26847.4 29150.5 31755.6 33921.6

HDP
přepočítaný
na ceny v
roce 2010,
mil. GEL

20743.4 22241.4 23653.8 24454.9 25585.6 26322.5 27044.8

Reálný růst
HDP,
procenta

6.2 7.2 6.4 3.4 4.6 2.9 2.7

HDP 8.5 9.5 1.1 -0.8 3.8 5.9 4.0
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deflator,
procenta

HDP per
capita (při
současných
cenách), GEL

4675.7 5447.1 5818.1 5987.6 6491.6 8550.9 9117.7

HDP per
capita (při
současných
cenách), USD

2623.0 3230.7 3523.4 3599.6 3676.2 3766.6 3852.5

HDP při
současných
cenách, mil.
USD

11636.5 14438.5 15846.8 16139.9 16507.8 13988.1 14332.8

Vývoj Inflace:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Průměrná
roční
inflace

109.2 110.0 101.7 107.1 108.5 99.1 99.5 103.1 104.0 102.1

Nezaměstnanost

2012 2013 2014 2015 2016

Aktivní populace 2029.1 2003.9 1991.1 2021.5 1998.3

Zaměstnaní (v
tisících)

1724.0 1712.1 1745.2 1779.9 1763.3

Nezaměstnaní (v
tisících)

305.1 291.8 246.0 241.6 235.1

Nezaměstnanost
(v procentech)

15.0 14.6 12.4 12.0 11.8
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V roce 2017 i 2018 je očekáván stabilní vývoj ekonomiky. Hospodářství Gruzie se rozvíjí konstatním tempem a netrpí
žádnými neočekávanými výkyvy. Podnikatelské prostředí je tradičně velmi liberální a přívětivé.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Revenue 7 560,0 7 434,3 8 118,9 8 963,3

Taxes 6 671,0 6 659,3 7 241,6 8 010,8

Income Tax 1 764,8 1 934,2 1 938,8 2 223,2

Profit Tax 851,0 806,5 828,9 1 025,2

Value Added Tax 3 040,3 2 847,8 3 298,5 3 505,4

Excise 659,6 722,3 810,2 870,7

Custom Tax 90,1 89,4 94,9 69,2

Property Tax 230,0 230,9 245,9 290,2

Other
nonclassified
Taxes

35,2 28,2 24,4 26,9

- - - - -

Grants 270,8 239,1 279,5 318,8

Other revenue 618,2 535,9 597,8 633,7

Expense 6 495,7 6 723,1 7 730,8 8 180,4

Compensation of
employees

1 202,6 1 395,1 1 521,9 1 601,7

Use of goods and
services

1 297,8 1 010,9 1 143,6 1 203,2
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Interest 253,5 237,5 248,5 329,8

Subsidies 514,1 547,6 625,8 670,9

Grants 16,7 14,8 12,2 83,8

Social benefits 1 857,6 2 294,9 2 791,1 3 036,7

Other expense 1 353,4 1 222,3 1 387,7 1 254,3

Net operating
balance

1 064,3 711,2 388,1 782,9

Net acquisition
of nonfinancial
assets

1 219,0 1 014,9 967,6 1 123,9

Net lending (+) /
borrowing (-)

-154,7 -303,7 -579,5 -341,0

Net acquisition
of financial
assets

445,3 -91,9 421,5 592,0

Domestic 445,3 -91,9 421,5 592,0

Foreign 0,0 0,0 0,0 0,0

Monetary gold
and SDRs

0,0 0,0 0,0 0,0

Net incurrence of
liabilities

600,0 211,8 1 001,0 933,1

Domestic 5,3 77,6 507,5 256,8

Foreign 594,7 134,2 493,5 676,3

Total
expenditure

7 714,7 7 738,0 8 698,4 9 304,3
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Debt at the end
of the period

8 512,4 9 106,8 10 313,0 13 109,4

Domestic debt 1 895,2 2 016,9 2 570,4 2 827,3

Foreign debt 6 617,2 7 089,9 7 742,6 10 282,1

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

Viz bod 1.4

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Po krizi v letech 2008 a 2009 se podařilo bankovní sektor
stabilizovat díky podpoře mezinárodních finančních institucí a konzervativní politice Národní banky Gruzie. Na
gruzínském trhu nyní působí 21 komerčních bank.

• JSC Bank"Republic"
• JSC "Privat Bank"
• JSC "TBC Bank"
• JSC "Bank of Georgia"
• JSC "Liberty Bank"
• JSC "Basisbank"
• JSC "VTB Bank – (Georgia)"
• JSC "Cartu Bank"
• JSC "Procredit Bank"
• JSC "BTA Bank"
• JSC "Investbank"
• JSC "The International Bank of Azerbaijan-Georgia"
• JSC "Ziraat Bank A.S. (Head office – Ankara, Turkey), Tbilisi Branch". Foreign bank’s branch
• JSC "Caucasus Development Bank - Georgia"
• JSC "Turkey Isbank A.S Batumi branch"
• JSC "Progress Bank"
• JSC "KOR Standard Bank"
• JSC "Halyk Bank Georgia"
• JSC "Constanta Bank"
• JSC "PASHA Bank Georgia"
• JSC “Finca Bank Georgia”

1.7 Daňový systém

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

7/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.republic.ge/
http://www.republic.ge/
http://privatbank.ge/ru/
http://privatbank.ge/ru/
http://privatbank.ge/ru/
http://www.tbcbank.com.ge/en/private/
http://www.tbcbank.com.ge/en/private/
http://www.tbcbank.com.ge/en/private/
http://www.sb.ge/en/1/
http://www.sb.ge/en/1/
http://www.sb.ge/en/1/
http://www.sb.ge/en/1/
http://www.libertybank.ge/index.php?action=0&lang=eng
http://www.libertybank.ge/index.php?action=0&lang=eng
http://www.libertybank.ge/index.php?action=0&lang=eng
http://www.basisbank.ge/
http://www.basisbank.ge/
http://www.vtb.com.ge/
http://www.vtb.com.ge/
http://www.vtb.com.ge/
http://www.vtb.com.ge/
http://www.vtb.com.ge/
http://www.cartubank.ge/
http://www.cartubank.ge/
http://www.cartubank.ge/
http://www.procreditbank.ge/
http://www.procreditbank.ge/
http://www.procreditbank.ge/
http://bta.ge/en/
http://bta.ge/en/
http://bta.ge/en/
http://www.investbank.ge/
http://www.investbank.ge/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://ibar.ge/eng/aboutus/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.cdb.ge/geo/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.isbank.com.tr/English/
http://www.progressbank.ge/
http://www.progressbank.ge/
http://www.progressbank.ge/
http://www.korstandardbank.com/?lang=eng
http://www.korstandardbank.com/?lang=eng
http://www.korstandardbank.com/?lang=eng
http://www.korstandardbank.com/?lang=eng
http://www.halykbank.ge/
http://www.halykbank.ge/
http://www.halykbank.ge/
http://www.halykbank.ge/
http://www.constanta.ge/index.php?id=0&lang=eng
http://www.constanta.ge/index.php?id=0&lang=eng
http://www.constanta.ge/index.php?id=0&lang=eng
http://www.pashabank.az/
http://www.pashabank.az/
http://www.pashabank.az/
http://www.pashabank.az/
http://www.finca.ge/?lang=eng
http://www.finca.ge/?lang=eng
http://www.finca.ge/?lang=eng
http://www.finca.ge/?lang=eng
http://www.businessinfo.cz/gruzie


Pro zlepšení investičního a obchodního klimatu změnila vláda mezi lety 2004 a 2008 radikálně daňový systém.
Implementovala liberální ekonomické zákonodárství a výrazně snížila počet daní z 21 na aktuálních 6. Neplatí se daň z
dědictví, převodu majetku, sociální daň aj.

V Gruzii se vybírají tyto daně:

• Daň z příjmů fyzických osob: 20 %
• Daň z příjmů právnických osob: 15 %
• Clo: 0 %, 5 %, 12 % (většina importních tarifů byla zcela zrušena, navíc neexistují žádné množstevní kvóty na dovoz

ani vývoz)
• Daň z přidané hodnoty: 18 %
• Vlastnická daň: 1 % (místní daň)
• Spotřební daň
• Dividenda jsou zdaněna 5 %

Zdroj: www.rs.ge

Gruzie má v současnosti uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění se 45 zeměmi. Dohoda o zamezení dvojího
zdanění s ČR vstoupila v platnost 4. 5. 2007.

Aktuální informace týkající se daňového systému je možné nalézt na www.rs.ge.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

8/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.rs.ge
http://www.businessinfo.cz/gruzie


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

Mil. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

Obrat
zahraničního
obchodu

10433 10933 11463 9497 9401

Vývoz 2377 2911 2861 2205 2113

Dovoz 8056 8023 8602 7292 7288

Bilance -5680 -5112 -5741 -5088 -5175

Export mínus
reexport

1606 1812 1873 1637 1657

Hodnota reexportu činila v Gruzii až do roku 2014 velké číslo, neboť Gruzie díky svému liberálnímu zákonodárství
figurovala jako registrační místo pro vývoz ojetých automobilů z třetích zemí do Arménie, Ázerbájdžánu a Střední Asie.
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2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Gruzie podle obratu zboží jsou: Turecko, Ázerbájdžán, Ukrajina, Rusko, Čína, Německo,
Arménie, USA, Bulharsko, Rumunsko, přičemž jejich pořadí se pravidelně mění.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

Měď a další kovy a jejich slitiny; automobily; léky; víno

Hlavní dovozní komodity:

Ropa a zemní plyn; automobily; slitiny mědi; léky

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

10/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.businessinfo.cz/gruzie


2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Gruzii aktuálně existují 3 zóny volného obchodu (FIZ) - v Kutaisi, Poti a Tbilisi

Zóna volného obchodu (FIZ) KUTAISI

Byla vytvořena v roce 2009 Gruzínským mezinárodním holdingem.

FIZ je specificky zaměřena na obchod a služby, těžký průmysl, vybavení domácností a skladování, průmyslovou výrobu.
FIZ má 27 ha a má kapacitu pro 12 firem.

Zóna volného obchodu (FIZ) POTI

FIZ byla otevřena v roce 2008 (jako vůbec první FIZ na jižním Kavkaze) společností RAK Investment Authority (SAE). FIZ je
v bezprostřední blízkosti největšího gruzínského přístavu v Poti. FIZ má 300 ha okolo přístavu a předpokládá se, že by
mohla přilákat cca 1mld. USD zahraničních investic.

Zóna volného obchodu (FIZ) Tbilisi

FIZ je ve fázi projektu a je situována ve vzdálenosti cca 13km od městského centra. FIZ má mít rozlohu 11ha a je napojena
na železnici, silnici a leteckou dopravu (letiště ve vzdálenosti cca 1,2 km od FIZ). Předpokládané využití FIZ:
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• komerční a úřední budovy
• universitní campus
• hotely
• obytné budovy
• celní sklady
• logistická centra

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

Foreign Direct Investments

Mil. USD

Year Total

2005 449.8

2006 1 190.4

2007 2 014.8

2008 1 564.0

2009 658.4

2010 814.5

2011 1117.2

2012 911.6

2013 941.9

2014 1 758.4

2015 1 564.5

2016 1645.4
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Pořadí zemí podle množství zahraničních investic: Ázerbájdžán, Turecko, Velká Británie, Holandsko, Česko, Lucembursko,
Panama, USA

Hlavní sektory: Doprava a komunikace, energetika, stavitelství, finanční sektor, výroba, hotelnictví

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

Gruzínská vláda se dlouhodobě snaží nalákat zahraniční investory ne formou umělých investičních pobídek, ale liberálním
a férovým investičním prostředím (rovná daň, rychlé založení firmy, rychlé řešení obchodních sporů). Žádná omezení pro
zahraniční investory nejsou.

Ve všech mezinárodních srovnáních ekonomických podmínek se za posledních 10 let Gruzie umisťuje na předních
příčkách, daleko před mnohými zeměmi EU včetně ČR.
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

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

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

• DEU: Delegace EU
• EUSR: Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
• EUMM: Monitorovací mise EU

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala dne 1. září 2014, kdy začala být provizorně
uplatňována DCFTA (Deep and Comprehensive Freee Trade Area - v platnost oficiálně vstoupila v červenci 2016), tedy
dohoda o bezcelním dovozu gruzínských produktů na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto
okamžiku odpovídat evropským standardům. Adaptace místních podniků nových pravidlům stále probíhá.

Nyní v roce 2017 lze již s jistotou říci, že vliv DCTA na vzájemnou obchodní výměnu byl pozitivní, neboť ta rok od roku
roste.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do Gruzie proudí značná rozvojová i humanitární pomoc od Světové banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj,
MMF, EU, USA, stejně jako bilaterálně od unijních zemí.

Evropská unie

Asistenci Evropské unie určuje dokument ů Single Support Framework for Georgia 2017-2020“, kde jsou stanovené tyto
priority:
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• Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti
• Posílení institucí a dobré vládnutí
• Konektivita, energetická efektivita, životní prostředí a změna klimatu

Další informace na webu Evropské unie.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obsah neuveden

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

Vzájemný obchod ČR – Gruzie 2011–2016/I (v tis. EUR)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2011 74 137 9 753 83 890 64 384

2012 88 062 9 332 97 394 78 730

2013 60 367 16 367 76 734 44 000

2014 64 385 20 772 85 157 43 613

2015 55 960 22 180 78 140 33 780

2016 72 382 20 646 93 027 51 736

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu z ČR do Gruzie :

Nápoje a tabák; suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv; minerální paliva, maziva a příbuzné materiály; živočišné a
rostlinné oleje; tuky a vosky; tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu; stroje a dopravní prostředky; průmyslové
spotřební zboží
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Hlavní položky dovozu z Gruzie do ČR :

Nápoje a tabák; suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv; minerální paliva, maziva a příbuzné materiály; chemikálie a
příbuzné výrobky, j.n.; tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu; stroje a dopravní prostředky; průmyslové spotřební
zboží

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Perspektivními oblastmi pro české firmy v oblasti služeb se jeví zejména architektonické, inženýrské a jiné technické
služby, služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě a stavební práce. Vzhledem k otevřenosti
gruzínské ekonomiky nejsou v Gruzii zvláštní překážky ani bariéry pro proniknutí na trh.

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

Energo-Pro Georgia: čistě česká společnost působící v Gruzii od roku 2007. Je největší gruzínskou energetickou
společností, vlastní a provozuje řadu vodních a jednu plynovou elektrárnu. Dodává elektřinu na 75 % území Gruzie, má
cca 860.000 zákazníků.

Zetor Tractors: na začátku roku 2013 firma zvítězila ve státním tendru na dodávku 150 traktorů (dvě modelové řady
Proxima Power 120 - 50ks a Forterra 140 - 100 ks). Firma uzavřela kontrakt se státním podnikem MEQANIZATOR.

Kopos Kolín: společnost přes své zastoupení dodává elektroinstalační úložný materiál z plastu a kovu. V Gruzii má na
trhu dominantní postavení a představuje značku, která jako jedna z mála na gruzínském trhu nabízí výrobky odpovídající
patřičným normám EU a standardům v oboru. Nabízí výrobky z nehořlavých materiálů, samohasicí, halogen free, systémy
zachování funkčnosti při požáru atd. Firma proto předpokládá, že toto „plus“ jejích výrobků napomůže gruzínskému trhu
dostat se postupně na tzv. evropskou úroveň v používaných materiálech a technologiích a napomůže také v procesu
přechodu na normy a standardy EU. Mezi nejvýznamnější projekty, při realizaci kterých byly použity výrobky firmy KOPOS,
patří: prezidentský palác v Tbilisi, továrna Aqua Geo firmy Natachtari, Nemocnice PSP, hlavní sídlo politické strany
Sjednocené národní hnutí, Univerzitní nemocnice, budova Parlamentu Gruzie v Kutaisi, budova Pro Credit Bank aj.

MND Group (Moravské naftové doly - člen investiční skupiny KKCG): tato společnost těží ropu a zemní plyn v oblasti
Ninocminda v Kachetii.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2006 byla podepsána dohoda o zabránění dvojího zdanění. 4. května 2007 smlouva vstoupila v platnost. Její
ustanovení začala být prováděna od 1. 1. 2008. V roce 2009 byla podepsána Dohoda o vzájemné výměně a ochraně
klasifikovaných informací a v srpnu 2009 rovněž Dohoda o podpoře a ochraně investic (ta vstoupila v platnost v březnu
2011). V roce 2010 byla podepsána Dohoda o civilním leteckém provozu. V roce 2013 byla podepsána dohoda o
ekonomické spolupráci.

Další smlouvy

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní
pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12.08.1982. Vstup v platnost:
04.06.1983

• Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské
oblasti, Praha, 18.05.1999. Vstup v platnost: 24.09.2001

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná
výměnou nót, Tbilisi, 09.09.2004

• Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Tbilisi, 23.05.2006. Vstup v platnost: 04.05.2007

• Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Praha , 22.01.2009,
Vstup v platnost: 16.10.2009

• Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, Tbilisi, 29.08.2009. Vstup v
platnost: 13.03.2011

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách, Tbilisi , 08.11.2010. Vstup v platnost:
28.11.2011

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci, Tbilisi, 10.04.2013.
Vstup v platnost: 01.10.2013

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a
tělovýchovy podepsána během návštěvy ministra zahraničních věcí L. Zaorálka v Gruzii ve dnech 4. – 5.6. 2014.

V různém stadiu rozjednání jsou dále:

• Dohoda o mezinárodní silniční dopravě
• Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o předávání a přebírání osob pobývajících na jejich území protiprávně (tzv.

readmisní dohoda)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce s Gruzií

Gruzie patří z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) mezi prioritní země bez programu spolupráce, tzv.
projektové země. Od roku 2008 byla rozvojová spolupráce České republiky s Gruzií ovlivněna důsledky konfliktu s Ruskem
a soustřeďovala se primárně na jejich odstraňování. Současné české aktivity v Gruzii na tuto mimořádnou rekonstrukční a
rozvojovou pomoc navazují. V r. 2016 činila celková oficiální rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá Gruzii přibližně 47 mil.
Kč. V r. 2016 byly v Gruzii realizovány dvoustranné projekty ZRS ČR za téměř 35 mil. Kč.

Běžící dvoustranné rozvojové projekty v gesci MZV/ČRA
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Zemědělství

V zemědělském sektoru je v roce 2017 realizován projekt „Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku“.
Cílem projektu jsou především služby/aktivity zahrnující materiální a technickou podporu pro rozvoj tradičního způsobu
zemědělské obživy zahrnující pěstování zemědělským plodin, jako jsou brambory a zpracování ovčí vlny v horské oblasti
Tušsko. V téže horské oblasti je realizovaný projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v
chráněných oblastech Tušska“.

Podpora sociální infrastruktury

V rámci sektoru probíhá realizace tří projektů ZRS ČR zaměřených na podporu lidí s postižením a budování místních
kapacit. Jedná se o tyto projekty: „Zvyšování kvality života a pracovního uplatnění pro ženy se zdravotním postižením
v Gruzii“, „Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro osoby s postižením“, „Podpora sociálního začleňování
zdravotně postižené mládeže“ a „Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii“.

Zdravotnictví

Hlavním cílem projektu „Podpora včasné diagnostiky prevence a léčby onkologických onemocnění“ je zvýšit dovednosti a
znalosti praktických lékařů a zdravotních sester v oblasti onkologie a protirakovinových programů. Na základě doporučení
a výsledků identifikační cesty je námět rozšířený o léčbu, diagnostiku a prevenci. V roce 2016 byl ukončený projekt“
Zajištění první pomoci pro ambulanci v Omalu“.

Podpora státní správy a občanské společnosti

Cílem projektu „Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii“ je posílení legislativně-technických
kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havárií – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního
rámce a posílením implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro
budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s
úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Projekt „Podpora reformy veřejné správy v Gruzii je zaměřen na předávání českých zkušeností s přechodem na
decentralizovanou státní správu. V současné době probíhá v Gruzii proces reformy veřejné správy a tento projekt pomáhá
řešit některé procesní otázky týkající se této reformy.

Prevence katastrof

Cílem projektu „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní
silnice a energovodů v municipalitě Dušeti“ je zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení
vyplývajícímu ze svahových nestabilit v cílové oblasti.

Obecná ochrana životního prostředí

Chráněná krajinná oblast má nově zpracovaný návrh plánu péče, který byl stěžejním výstupem souvisejícího projektu
„Zpracování plánu péče pro Tusheti Protected Landscape“ a který vymezuje řadu opatření směřujících k zajištění ochrany
přírodních a kulturně historických hodnot území a vhodné péče o přírodu a krajinu, s cílem zachovat vysokou biodiverzitu
a typický krajinný ráz. Důležitou součástí souhrnu doporučení v plánu péče je rovněž udržení stabilního osídlení místní
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komunitou, které je podporováno specifickými opatřeními přispívajícími.

Projekt „Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II“ je zaměřen na rozvoj turistických aktivit v oblasti
Imereti v Gruzii s cílem podpořit socioekonomický rozvoj regionu.

Projekty rozvojově ekonomického partnerství ČRA

V roce 2017 získaly podporu tyto podnikatelské náměty:

• Zmapování potenciálu bioprodukce v Gruzii a možnosti jejího importu do České republiky – program studie
proveditelnosti Výstavba pekárny v Gruzii

• Srovnávací studie vybraných ložisek bentonitů v Gruzii pro předání know how ekologicky šetrné úpravy
• Založení národní kanceláře na zpracování EIA a SEA hodnocení v Gruzii
• Teplo do škol (Gruzie) I.
• Teplo do škol (Gruzie) I.
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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

Sektorové příležitosti Gruzie

Perspektivní sektory Konkrétní příležitosti Zdůvodnění ZÚ

Automobilový průmysl 8703 Auta osobní aj
vozidla motorová pro
přepravu osob

Určitě existuje potenciál zvýšení objemu vývozu CZ
automobilů do GE. Značka Škoda má v zemi dobré jméno a
například GE policie používá mimo terenních
vozidel přeedevším Škody Oktávie.

Strojírenství 8471 Automatické
stroje, datové jednotky,
snímače

Vzhledem k množství dováženému do GE a relativně malému
podílu CZ exportu je v tomto segmentu velký potenciál.

8701 Traktory S ohledem na priority v sektoru zemědělské výroby podle
vládní strategie Produce in Georgia, kterými jsou výstavba
moderních skleníků, živočišná výroba, zpracování ovoce a
zeleniny, zpracování ořechů, zpracování vlny a
kůže, zpracování tabáku a čaje, je potenciál dovozu CZ
traktorů vysoký. Prostor k vývozu tedy bezpochyby existuje.

Elektrotechnika 8517 Přístroje telefonní,
ost. přístroje pro vysílání

ČR v této položce dodává do GE zboží v hodnotě pouhých
2145 tis. USD. Zde vidíme možnost navýšení. Telekomunikace
jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s rychle se
rozšiřujícím trhem a zaváděním nejmodernějších technologií.
V Gruzii platí poměrně liberální "elektronická" legislativa,
která přináší případným investorům v této oblasti značné
příležitosti. Liberální je získávání licencí, získání licence je
požadováno pouze pro rádiové frekvence.

8528 Monitory,
projektory bez TV,
přijímače televizní

Potenciál ZÚ Tbilisi vidí v otevírajícím se konferenčním
businessu (vybavení konferenčních místností, audiotechnika,
projekce) v souvislosti s výstavbou hotelových zařízení.
S ohledem na tradici výroby elektrotechnických výrobků v ČR
a malé zastoupení těchto výrobků v CZ vývozu do
GE, považujeme položku 8528 za velmi perspektivní.

Chemickýprůmysl 3402 Mycí a čisticí
prostředky povrchové

Za posledních 10 let stoupl dovoz těchto prostředků do GE
více než desetkrát. Absence velkoobjemového domácího
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aktivní závodu na výrobu čisticích prostředků. S postupným
nástupem velkoobchodních řetězců v Gruzii lze očekávat stálý
nárůst prodeje těchto výrobků.

Výrobky ze skla 7010 Demižony, láhve,
baňky, aj. ze skla

V posledních 10 letech se dovoz těchto výrobků osminásobně
zvýšil. Poptávce pomáhá i absence vratného systému lahví,
kdy se např. i všechny použité pivní lahve vyhazují. Potenciál
je jak v dodávce vlastních výrobků (lahví), tak v dodávce
výrobních celků na produkci lahví na místě. Lze využít
zkušeností CZ sklářského průmyslu a jeho dobrého jména v
GE.

Výrobky ze železa a
oceli

7326 Ostatní výrobky
ze železa a oceli

Desetinásobný nárůst dovozu za posledních 10 let. Lze využít
dobrého jména CZ v této oblasti.

Železniční doprava 8607 Součásti
železničních vozidel vč.
tramvají

Více než zdvacetinásobení hodnoty dovozu za posledních 10
let. Možné využití dobrého jména a zkušeností CZ v tomto
oboru. Možnost navázání na úspěšné dodávky tramvají,
trolejbusů a lokomotiv z doby Československa do
Sovětského svazu. Absence kvalitní veřejné dopravy v Tbilisi a
záměr obnovení tramvajového provozu. V CZ dovozu za
minulý rok tato položka nefiguruje.

Aktuální sektorové příležitosti pro Gruzii

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

Vzhledem k tomu že Gruzie je rozvojovou ekonomikou, dováží převážné množství technologií, strojírenského zařízení a
materiálů nutných pro ekonomický rozvoj. To platí především pro obnovu a modernizaci infrastruktury, výstavbu domů a
zemědělskou výrobu.

I přesto, že více než 50% obyvatelstva pracuje v zemědělství, část potravin je dovážena – domácí potravinářský a
zpracovatelský průmysl se rozvíjí jen pomalu. Zpracovatelské technologie se také dovážejí.

Uplatnění českých podnikatelů je možné u modernizace malých a středních vodních elektráren, ve výstavbě spalovem,
tepláren, ve výrobě skla, v realizaci výrobků sanitární techniky, stavebních materiálů, ale i elektroniky, zabezpečovacích
systémů, loveckých zbraní, potravinářských a zemědělských strojů, obnovy turistické infrastruktury, ochrany přírody a
stavebnictví. Gruzie má také zájem o firmy, které budou zkoumat minerální naleziště, včetně nalezišť ropy a zemního
plynu.

5.2 Kalendář akcí

Hlavním pořadatelem veletrhů regionálního významu na výstavišti Expo je ExpoGeorgia (http://www.expogeorgia.ge/),
které každoročně pořádá výstavy ze sektorů stavebnictví, moto, potravinářství, telekomunikací atd. Kalendář akcí je k
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dispozici na výše uvedené webové stránce v odkazu Events.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

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

Prosazení se na gruzínském trhu není jednoduchá záležitost a není vždy závislé jen na kvalitě a ceně výrobku. Soukromé
distribuční společnosti se teprve rozvíjejí. Prozatím zde nejsou dostatečně spolehlivé a aktuální přehledy či katalogy o
místních distributorech a prodejních místech. Většina distributorů jsou spíše menší subjekty se zkušenostmi většinou
omezenými na velká města. Proto je nadále nejlepším způsobem k úspěšnému proniknutí na trh ve větším měřítku
založení místního zastoupení, které by zboží prodávalo přímo místním velko a maloobchodníkům, ev. je dobré mít zde
místního partnera. Potřebné informace může poskytnout síť obchodních infocenter či Gruzínská obchodní komora.

Maloobchodní síť se pomalu rozvíjí, v Tbilisi roste počet poboček sítě Populi a Goodwill, jejichž zásobování je na slušné
úrovni. V Tbilisi rovněž fungují tři supermarkety Carrefour.

Nákup přes internet je v Gruzii teprve na počátku s ohledem na omezený přístup k internetu a používání platebních
karet.

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

Dovozní podmínky

K ochraně zahraničních investorů a vybudování image Gruzie jako cílové destinace pro zahraniční investice, uzavřela
Gruzie bilaterální dohody o ochraně investic se 45 zeměmi.

Od 1. ledna 2007 je v platnosti nový celní zákoník. Dovozní tarify nyní spadají do tří kategorií, 0%, 5% a 12%. Téměř 90%
výrobků spadá do kategorie 0 %, vyšší tarify se vztahují na výrobky vyráběné též v Gruzii, tj. zejména zemědělské výrobky
a stavební materiál. Bezcelně se dováží stroje a zařízení, clo se naopak platí při dovozu alkoholu a osobních vozidel.

Na dovážené zboží se vztahuje 18 % DPH a spotřební daň ve výši mezi 5 a 100 % (alkohol, etylalkohol, pneumatiky,
cigarety, kaviár).

K základním dovozním dokumentům patří celní deklarace, faktura a certifikát původu a další dokumenty prokazující

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

24/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.businessinfo.cz/gruzie


kvalitu, bezpečnost a technické normy. Všechny farmaceutické, kosmetické, chemické, potravinářské výrobky musí mít
nálepku s gruzínským textem, alkohol a tabákové výrobky akcízní známku.

Gruzínský celní zákoník je v souladu s evropskými standardy a zjednodušuje celní procedury za účelem maximálního
zjednodušení procesu exporu a importu. Systém celních tarifů je zaměřen na:

• nízké dovozní tarify
• malý počet exportních a importních licencí a povolení
• žádné kvantitativní restrikce na dovoz a vývoz
• žádné celní poplatky za export a reexport
• žádná DPH na export
• zjednodušení exportních a importních procedur

Gruzie je od roku 2000 členem WTO, využívá GSP s USA, Švýcarskem, Japonskem a Kanadou. Se všemi zeměmi SNS
Gruzie využívá volného obchodu. Od září 2014 je v platnosti dohoda o volném obchodu s EU.Tato prohloubená dohoda o
volném obchodu znamená téměř 100% odbourání tarifů, postupné přibližování gruzínských standardů ke standardům EU,
zvýšení sanitární a fytosanitární kvality apod. Na podzim roku 2016 byla podepsána dohoda o volném obchodu s Čínou. V
jednání je dohoda o volném obchodu s Hongkongem a s Indií.

Do Gruzie je zakázáno dovážet výrobky ohrožující zdraví a bezpečnost včetně narkotik, pornografie a jaderného
materiálu. Zbraně a munice musí mít licenci poskytnutou ministerstvem obrany či vnitra Gruzie.

Informace týkající se celní problematiky jsou k dispozici na www.rs.ge

Ochrana domácího trhu

Po ekonomických reformách od roku 2004 neuplatňuje Gruzie žádná množstevní omezení (kvóty, tarify). Neexistují
vývozní cla a většina dovozních cel byla zrušena nebo radikálně snížena. Některé výrobky (léky, zbraně, výbušniny,
radioaktivní látky, průmyslový odpad a některé zemědělské chemické látky) musí mít vývozní/dovozní licenci. Spotřební
daň a DPH se vztahují na dovozové i domácí zboží. Od investičních agentur dostává Gruzie +- pozitivní ohodnocení.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Díky zjednodušení daňového zákoníku a zákona o podnikání je v současnosti registrace obchodní činnosti jednoduchá a
rychlá. Registrace během jednoho pracovního dne stojí 100 GEL, okamžitá registrace 200 GEL. V Gruzii zákon uznává
následující typy podnikatelských subjektů:

• akciová společnost – právnická osoba, minimální kapitál 15 tisíc GEL, registrační poplatek 360 GEL.
• s.r.o.– právnická osoba, minimálně jedna osoba, max. 50 partnerů, minimální kapitál 200 GEL, registrační poplatek

160 GEL.
• komanditní společnost – právnická osoba, registrační poplatek 80 GEL
• veřejná společnost general partnership - právnická osoba zakládaná pouze fyzickými osobami, registrační poplatek

80 GEL
• družstvo – právnická osoba převážně v zemědělství, registrační poplatek 120 GEL.
• samostatný podnikatel – registrace bezplatná
• pobočka zahraniční společnosti – registruje se jako zastoupení, nemá statut právnické osoby, registrace je stejná

jako u ostatních typů

Pro registraci jsou nutné osobní informace o zakladateli a hlavních společnících, oblast podnikatelské činnosti a doklad o
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základním kapitálu. Ostatní dokumenty závisí na druhu společnosti. Entita se musí zaregistrovat u příslušného místního
daňového úřadu. Poté je společnost zaregistrována do Jednotného registru podnikatelů, který vede odbor daní
Ministerstva financí Gruzie (www.mof.gov.ge).

V Gruzii působí v mnoha sektorech joint ventures - např. výroba a distribuce elektrické energie, bankovnictví, mlékárenský
průmysl, ropný průmysl, pivovarnictví, stavebnictví atd. Registrují se jako akciové společnosti nebo s.r.o.

Zákon o zahraničních investicích zakazuje zahraniční investice do některých odvětví (výroba a zkoušky jaderných,
chemických a bakteriologických zbraní, výroba omamných látek atd.).

Zákon o licenzích z července 2005 určuje některé sektory a aktivity, při investování do kterých je nutný souhlas příslušné
vládní agentury.

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

Podle zákona o reklamě musí být reklamy v gruzínštině. Obchodní značky v cizím jazyce musí být doprovázeny
gruzínským textem (ne překladem, ale přepisem, což zejména na obchodech často vypadá a zní až směšně). Reklamy
v určitých odvětvích (farmaceutické výrobky, zbraně) musí mít povolení příslušného ministerstva.

Reklama se stala nedílnou součástí obchodování v Gruzii. Je běžná v televizi, v rozhlase i v tisku. Rozšiřovat se začínají
velkoplošné poutače u silnic i na budovách a dopravních prostředcích. Reklamu je možné zadat prostřednictvím reklamní
agentury stejně jako přímým kontaktem s reklamním oddělením příslušného média. V Gruzii nyní vysílají dva státní kanály
a několik soukromých TV společností. Jen některé z nich vysílají na celém území (První kanál, Rustavi2, Imedi), některé
mají regionální charakter (Adžara TV) nebo jsou přístupné prostřednictvím kabelového vysílání. K nejznámějším deníkům
patří Resonanci, Akhali Taoba, 24 Saati/24 Hours (GJ a AJ), Sakartvelos Respublika, The Georgian Times (AJ), The
Messenger (AJ), Georgia Today (AJ), Svobodnaja Gruzija (RJ). K periodikům patří The Georgian Business Week (AJ, RJ) a
Economics (AJ, RJ). Americká obchodní komora v Gruzii vydává čtvrtletník AmCham News.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Gruzie přistoupila k dohodám WTO a TRIPS v roce 2000. V roce 2004 parlament ratifikoval Římskou konvenci na ochranu
práv umělců a výrobců nahrávek a Lisabonskou dohodu o označení původu. Gruzie je též smluvní stranou Dohody o
copyrightu atd.

Ochranu duševního vlastnictví v Gruzii zajišťuje šest zákonů včetně zákona o patentech, zákona o obchodních značkách,
zákona o copyrightu a souvisejících právech.

Nicméně v praxi je v Gruzii ochrana duševního vlastnictví implementována nedostatečně. Na tržištích a dokonce i v
kamenných obchodech je k dostání velké množství velmi levných pirátských kopií počínaje DVD, CD, přes oblečení,
elektroniku, software atd. Gruzie bohužel nemá vyvinutý systém kontroly - odpovědnost za dodržování závazků WTO nyní
leží na ministerstvu ekonomiky, které nemá vybudované dostatečné kapacity. Není také jasné rozdělení odpovědnosti
mezi ministerstvem vnitra a financí a koneckonců při stavu kupní síly není dodržování příslušných zákonů výhodné ani pro
obchodníky ani pro zákazníky.

6.6 Trh veřejných zakázek
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Zadávání veřejných zakázek je ošetřeno zákonem o státních zakázkách, který vyžaduje vyhlášení tendru při kontraktech
převyšujících 20 tisíc GEL (zboží) a 50 tisíc GEL (poskytování služeb). Mezinárodní tendry jsou vyhlašovány na zakázky na
koupi zboží při částce převyšující 600 tisíc GEL, u služeb 8 mil. GEL.

Z důvodu nepraktického nastavení zákona o veřejných zakázkách jsou příslušní státní úředníci nuceni vybírat nejlevnější
nabídky, ikdyž ty často po započtení dalších vedlejších nákladů nejlevnější nejsou a jejich kvalita často pokulhává.

Některé informace o vyhlašovaných tendrech zasílá ZÚ Tbilisi na MPO, MZV, CZechTrade, Businessinfo aj. Tyto informace
zároveň distribuuje gruzínská ambasáda v Praze. Bližší informace o všech vyhlašovaných tendrech jsou k dispozici na
webových stránkách gruzínského ministerstva ekonomiky, na webové stránce Gruzínské agentury pro státní zakázky a na
stránkách jednotlivých ministerstev.

Problémem je však často krátká doba na přípravu nabídky po vyhlášení tendru, což někdy vzbuzuje dojem, že tendr byl
„připraven“ pro určitou firmu a je vyhlášen jen „pro forma“. Pro mnoho zahraničních firem je zásadní překážkou
požadovaný překlad dokumentace do gruzínštiny.

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

Způsoby řešení obchodních sporů

Gruzínské soudy pracují často rychle a efektivně. Zahraničním obchodním partnerům a investorům se při vstupu na
gruzínský trh doporučuje předem do uzavíraných smluv uvést případného arbitra obchodních sporů, na kterém se obě
strany shodnou.

Rizika místního trhu

Přestože se vláda snaží o zkvalitnění podnikatelského prostředí, což se jí do značné míry daří, stále je zde množství
negativních faktorů, které podnikání znesnadňují. Nové zákony jsou často přijímány ve velkém spěchu a občas se zákony
přejímají z legislativ jiných států aniž by se řádně posoudil jejich dopad na místní podmínky. Implementace či vynucování
zákonů je často problematické, interpretace bývá různá „podle potřeby“.

Stejně tak často dochází ke změnách na pracovních postech, takže odpovídající pracovníci ve státních institucích často
nemají čas ani proniknout do problematiky. Boj proti korupci sice nese své ovoce, podle mnohých místních i zahraničních
pozorovatelů však zejména na úrovni běžného občana a nižších úrovních státní správy (petty coruption).

Faktorem komplikujícím obchod s Gruzií je taktéž jazyk – gruzínština je specifický jazyk (není podobná ruštině) se
svébytným písmem. Většina obchodníků nad 35 let se sice bez problémů domluví rusky (mladší generace zpravidla
anglicky), v gruzínštině jsou však vydávány zákony a předpisy, jejichž překlady nejsou vždy k dispozici (a zejména ne na
internetu). Všechny výrobky musí být označeny gruzínsky (řeší se to „přelepkami“).

Je důležité prověřovat údaje o partnerovi a firmě, neboť zde stejně jako všude jinde působí různí „podnikavci“. Jiní
obchodníci zase nemají potřebné finanční ani jiné podmínky a domnívají se, že to poskytne zahraniční partner. Ne všichni
mají dostatečné ekonomické znalosti. Proto je pro úspěšné podnikání v Gruzii dobré mít zde schopnou a důvěryhodnou
kontaktní osobu či zprostředkovatele, pro nalezení dobrých místních partnerů a pochopení gruzínské kultury, které je pro
podnikání zde důležité, je dobré poznat partnery osobně. Proto je návštěva Gruzie zejména v případě plánovaného
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podpisu smlouvy velmi důležitá. Komunikace a marketing jsou ve vývoji.

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

Místní zvyklosti

Gruzíni při komunikaci velmi často používají oslovení „pane/paní + křestní jméno“, a to i u osob, které osobně neznají,
např. při telefonování, stejně jako vůči výše postaveným osobám.

Gruzíni jsou pohostinným národem, jsou velkými gurmány a i přes ekonomické problémy dodržují tradice stolování,
kterou mj. utužují rodinné, přátelské či partnerské vztahy – pozvání do restaurace, popř. k obchodnímu partnerovi domů
by tudíž nemělo překvapit. Ovšem vzhledem k tomu, že ke stolování patří též bohaté pití alkoholu, je nutné mít se
v tomto ohledu na pozoru – místní toho dokáží vypít hodně, aniž by se opili. Pití alkoholu ( během slavnostních večeří
především víno) je doprovázeno pronášením přípitků, které jsou nápadité, dlouhé, závisí na fantazii a řečnickém umění
připíjejícího. Pokud je společnost za stolem větší než 2-3 lidé, jeden ze stolovníků je tzv. tamadou, který stůl „vede“, tj.
pronáší přípitky a případně určuje, kdo připije jako další. Gruzíni velmi oceňují, když pronášet nápadité přípitky dokáže
cizinec (nejen pouhé „na zdraví“). Narozdíl od evropských zvyklostí se však při stolování nepopijí během večera volně,
nýbrž právě jen po přednesení přípitku. Pronášet přípitek pivem nebo nealkoholickým nápojem je nevhodné.

Hosté často dostávají dárky, obvykle místní víno, proto je dobré s tímto počítat – k tradičně oblíbeným českým artiklům,
známým již ze sovětských dob, je broušené sklo, popř. bižuterie a pivo.

Při osobním kontaktu je často překvapivé, kolik informací o České republice, resp. o Československu má zejména starší
generace – díky vztahům za trvání SSSR mnoho lidí do ČSSR jezdilo jako turisté, pracovně, občas se vyskytne někdo, kdo
působil v sovětských okupačních jednotkách atd. Proto je dobré seznámit se s informacemi o Gruzii všeobecného
charakteru.

Pevné státní svátky (dny volna)
• 1. – 2. ledna – Nový rok
• 7. ledna – pravoslavné Vánoce
• 19. ledna – Křest Páně, Epifanie
• 3. března – Den matek
• 8. března – Den žen
• 9. dubna – Den smutku za padlé v boji za nezávislost/Den vítězství
• 9. května – Den vítězství ve Velké vlastenecké válce
• 12. května – Den sv. Andreje
• 26. května – Den nezávislosti (hlavní státní svátek)
• 28. srpna – Svátek Panny Marie (Mariamoba, Nanebevzetí)
• 14. října – Sveticchovloba (svátek města Mcchety, hlavního města Gruzie v raném středověku)
• 23. listopadu – Den sv. Jiří (Giorgi), patrona Gruzie (Giorgoba)

Pohyblivé svátky (dny volna):

Pravoslavné velikonoce – Velký pátek, Velikonoční pondělí – datum se obvykle rozchází s katolickými velikonocemi, neboť
výpočet probíhá podle juliánského kalendáře.

Svátečními dny, které nejsou dny volna, jsou církevní svátky, kterých je v Gruzii velké množství, včetně dnů svatých,
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velkým svátkem je Tbilisoba (Den Tbilisi poslední neděli října) atd. 14. ledna se slaví nový rok podle starého kalendáře.

Obvyklá pracovní a otevírací doba

V úřadech a institucích je pětidenní pracovní týden. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech, bankách atd. je od 10
hod. do 18 hod. s pauzou na oběd mezi 13 –15 hod, která však není striktně dodržována. Dosti často je obtížné dovolat se
někam i v 11 hodin ráno.

Obchody se obvykle otevírají v 9 – 10 hod a jsou otevřeny do 19 – 20 hod, některé do 22 – 23 hod., dost obchodů se
smíšeným zbožím má otevřeno 24 hod. Tržnice otevírají kolem 9 hod., zavírají kolem 18- 19 hod.

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

Dnem 16.06.2005 byla ze strany Gruzie jednostranně zrušena vízová povinnost pro členské země EU, resp. členské země
Schengenské smlouvy na všechny typy cestovních dokladů. EU. Státním občanům uvedených zemí je tímto umožněn
vstup a povbyt na území Gruzie bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů, a to jak při turistických cestách, tak i při cestách
za výdělečným účelem.

Velvyslanectví Gruzie v ČR
Mlýnská 22/4
160 00 Praha 6, Bubeneč
Sekretariát: +420 / 233 311 749 / 751 / 752
fax: +420 / 233 311 752
e-mail: prague.emb@mfa.gov.ge
Zaal Gogsadze, Ambassador, +420 / 233 311 688

Pro cesty do Gruzie se nevyžaduje žádné povinné očkování, ZÚ Tbilisi však doporučuje očkování proti žloutence a
tuberkulóze. V Gruzii, včetně Tbilisi, je důležité dodržovat základní zásady bezpečnosti, tj. neukazovat zbytečně peníze,
nechodit v noci do odlehlých částí města atd. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při pobytu v odlehlých horských a
vysokohorských oblastech. Doporučuje se pohybovat ve skupině a nejlépe s místním průvodcem. K vysoce rizikovým
oblastem stále patří Pankisská soutěska, doporučujeme se vyhnout cestám do této oblasti.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat varování/doporučení zveřejněná na webových stránkách MZV ČR.

ZÚ Tbilisi varuje před cestami do Abcházie a Jižní Osetie. Oblasti jsou kontrolovány separatistickými režimy. Gruzínské
instituce zde nepůsobí a rovněž velvyslanectví ČR nemůže v případě nouze poskytnout efektivní pomoc. Situace v obou
oblastech je nepřehledná. Vysoká jsou bezpečnostní rizika v důsledku kriminálních aktivit i možných ozbrojených střetů
podél administrativních hranic se separatistickými regiony. Překročení hraničních přechodů z RF do Abcházie a Jižní
Osetie jsou z hlediska Gruzie považovány za nelegální a klasifikovány jako porušení zákonů Gruzie. V případě porušení
režimu hrozí cestovateli deportace z Gruzie, v horším případě trest odnětí svobody. .

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro české firmy mající zájem zaměstnávat v Gruzii své pracovníky z ČR (EU) nepředstavuje proces získání povolení žádnou
velkou byrokratickou zátěž.
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Podrobné informace o získání pracovního povolení lze nalézt na stránkách Ministerstva ekonomiky a udržitelného rozvoje
- www.economy.ge či na www.investingeorgia.org.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Gruzií není v oblasti zdravotnictví a sociální péče v platnosti žádná smlouva. Při příjezdu do země není
vyžadováno zdravotní pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme. Veškeré zdravotnické
služby na území Gruzie jsou poskytovány za finanční úhradu – platí se v hotovosti v místě poskytnutí zdravotní péče, výše
ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v Gruzii je obecně na nízké úrovni. Týká se to zejména
vybavení zdravotnických zařízení a nemocničního komfortu, úroveň lékařů je zpravidla na slušné až dobré úrovni. V Tbilisi
i některých dalších větších městech se však již objevila zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, která již mají
dobrou úroveň – jsou však drahá. Vzhledem k platbám v hotovosti není výjimkou, že zdravotnické zařízení má u
solventních pacientů zájem provádět i úkony, které nejsou úplně nezbytné.
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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

Embassy of the Czech Republic
Chavchavadze 37, block VI 0162 Tbilisi Georgia
Tel.: 00995-32-291 67 40/41/42/43 spojovatel
Tel.: 00995-599-54-71-73 konzulární pohotovost
E-mail: tbilisi@embassy.mzv.cz

Pracovní doba

• pondělí – čtvrtek 8:15–17:00
• pátek 8:15–15:45

Konzulární hodiny

• úřední hodiny KO pro veřejnost - pondělí až pátek - 9:00–12:00 a 13:00–15:00
• příjem žádostí o krátkodobé vízum, tj. do 90 dnů (pouze registrace v systému VISAPOINT) - úterý, čtvrtek, pátek

10:00 –12:00
• výdej víz - pondělí až pátek 13:00 –14:00
• příjem žádostí o dlouhodobá víza, tj. nad 90 dnů (pouze registrace v systému VISAPOINT) - pondělí - čtvrtek

9:00–12:00 a 13:00–14:00
• legalizační agenda pondělí-pátek (na základě telefonické domluvy)

Cesta z letiště

• cca 30 minut, nejlepší je použít služeb taxi (cena se pohybuje v rozmezí 30–35 GEL) . Z centra města se cena taxi
pohybuje okolo 6 GEL.

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

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR:

• Odbor států severní a východní Evropy, tel. 224 182 512
• Odbor států střední Evropy, tel. 224 182 494
• Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, tel. 224 183 197
• Odbor amerických států, tel. 224 182 113
• Odbor států Asie a Pacifiku, tel. 224 182 167
• Odbor států Blízkého východu a severní Afriky, tel. 224 182 470
• Odbor států subsaharské Afriky, tel. 224 183 013

Odbor zahraničně
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ekonomických politik I MPaO
Mgr. Martin Pospíšil
+420224852020

CzechTrade je v Gruzii zastoupen pobočkou v Baku:

Ing. Jiří Lukáš

Vedoucí zastoupení CzechTrade v Ázerbájdžánu

Embassy of the Czech Republic

Baku, Caspian Plaza

44, Jafar Jabbarli Str.

Mobil: +994 50 263 19 97

E-mail: jiri.lukas@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

V Gruzii neni zastoupen Czechinvest, CzechTourism ani České centrum.

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

• policie, první pomoc, hasiči 112
• MediClubGeorgia 25 19 91, 899 58 19 91, Tbilisi, Chavchavadze 5

7.4 Internetové informační zdroje

Zprávy, TV, rádio
• www.civil.ge
• www.eurasianet.org
• www.rustavi2.com
• www.imedi.ge
•
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www.adjaratv.com/en
• www.geotvr.ge
• www.rferl.org
• www.messenger.com.ge
• www.geotimes.ge
• www.apsnypress.info (Státní informační agentura Abcházie)
• www.sarke.ge
Státní instituce (webové stánky ministerstev uvádíme v oddílu 2.3)
• www.government.gov.ge
• www.parliament.ge
• www.president.gov.ge
• www.georgia.gov.ge
Obchod, ekonomika, statistika, konzultace
• www.geostat.ge
• www.economy.ge
• www.privatization.ge
• www.investingeorgia.org/en/ - Georgia National Investment and Export Promotion Agency)
• www.investmentguide.org
• www.customs.gov.ge
• www.bisnis.doc.gov
• www.geplac.org (Georgian-European Policy and Legal Advice Centre – GEPLAC)
• www.gcci.ge (Hospodářská komora)
• www.mcd.ge(Millenium Challenge Corporation)
• www.fgb.ge(Federace gruzínských podnikatelů)
• www.agbdc.com (America – Georgia Business Council)
• www.amcham.ge (Americká obchodní komora v Gruzii)
• www.doingbusiness.org
• www.expogeorgia.ge (veletrhy)
• www.iteca.ge (veletrhy)
• www.tbsc.ge (Tbilisi Business Service Centre)
• www.tech.ge.org (Georgian Research Institute for Scientific and Technical Information)
• www.gorbi.com (Georgian Opinion Research Business International (GORBI)
• www.dlapiper.com/georgia(mezinárodní právní služby DLA Piper Rudnick Gray Cary)
• www.ey.com(Ernst&Young)
• www.ggic.ge (Georgian Gas International Corporation)
• www.gioc.ge (Georgian International Oil Corporation)
• www.georgian-oil.com (Georgian National Oil Copany – Saknavtobi)
• www.bp.com(BP Caspian)
• www.gse.com.ge (Georgian State Electrosystem
• www.gwem.org.ge (Georgian Wholesale Electricity Market)
• www.gnerc.org (Gergian National Electricity Regulatory Commission)
• www.tourism.gov.ge
• www.gncc.ge (Georgian National Communications Commission)
• www.magticom.ge (mobilní operátor Magti)
• www.geocell.ge (mobilní operátor Geocell)
Různé informace
• www.yellowpages.ge
• www.welcome.ge
• www.top.ge
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• www.info-tbilisi.com
• www.delgeo.cec.eu.int (Delegace EK)
• http://www.ebrd.org/country/country/georgia/index.htm
• http://www.imf.org/external/country/GEO/index.htm

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Gruzie

34/34 http://www.businessinfo.cz/gruzie © Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

http://www.info-tbilisi.com/
http://www.delgeo.cec.eu.int/
http://www.ebrd.org/country/country/georgia/index.htm
http://www.imf.org/external/country/GEO/index.htm
http://www.businessinfo.cz/gruzie

