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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• česky: Indická republika
• anglicky: The Republic of India
• hindsky: Bhárat Ganradžja

Složení vlády k 24. 5. 2017:

Předseda vlády: Narendra Modi

Působnost:

• Ministerstvo personálních záležitostí, veřejných stížností a penzí
• Úřad pro atomovou energii
• Úřad pro výzkum vesmíru

Ministerstvo zemědělství a podpory zemědělců

Ministr: Radha Mohan Singh

Státní ministr: S. S. Ahluwalia

Ministerstvo pro AYUSH (ájurvéda, jóga a naturopatie, júnání, siddha a homeopatie)

Státní ministr: Shripad Yasso Naik (samostatná působnost)
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Ministerstvo chemikálií a hnojiv

Ministr: Ananth Kumar

Státní ministr: Mansukh L. Mandaviya

Ministerstvo civilního letectví

Ministr: Ashok Gajapathi Raju Pusapati

Státní ministr: Jayant Sinha

Ministerstvo uhlí

Státní ministr: Piyush Goyal (samostatná působnost)

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Státní ministryně: Nirmala Sitharaman (samostatná působnost)

Ministerstvo pro komunikační a informační technologie

Státní ministr: Manoj Sinha (samostatná působnost)

Ministerstvo pro spotřebitelské otázky, distribuci potravin a veřejnou distribuci

Ministr: Ram Vilas Paswan

Státní ministr: C. R. Choudhary
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Ministerstvo korporátních záležitostí

Ministr: Arun Jaitley

Státní ministr: Arjun Ram Meghwal

Ministerstvo kultury

Státní ministr: Dr Mahesh Sharma (samostatná působnost)

Ministerstvo obrany

Ministr: Arun Jaitley

Státní ministr: Dr. Subhash Bhamre

Ministerstvo pro rozvoj severovýchodního regionu

Státní ministr: Dr. Jitendra Singh (samostatná působnost)

Ministerstvo pro pitnou vodu a sanitaci

Ministr: Narendra Singh Tomar

Státní ministr: Ramesh Chandappa Jigajinagi

Ministerstvo pro přírodní vědy

Ministr: Dr. Harsh Vardhan

Státní ministr: Y. S. Chowdary
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Ministerstvo elektroniky a informačních technologií

Ministr: Ravi Shankar Prasad

Státní ministr: P. P. Choudhary

Ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu

Státní ministr: Anil Madhav Dave (samostatná působnost)

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministryně: Sushma Swaraj

Státní ministr: Gen. (Dr.) V K Singh (Retd.)

Státní ministr: M. J. Akbar

Ministerstvo financí

Ministr: Arun Jaitley

Státní ministr: Santosh Kumar Gangwar

Ministerstvo potravinářského a zpracovatelského průmyslu

Ministryně: Harsimrat Kaur Badal

Státní ministryně: Sadhvi Niranjan Jyoti

Ministerstvo zdravotnictví a péče o rodinu

Ministr: Jagat Prakash Nadda
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Ministr státu: Faggan Singh Kulaste

Ministerstvo těžkého průmyslu a státních podniků

Ministr: Anant Gangaram Geete

Státní ministr: Babul Supriyo

Ministerstvo vnitra

Ministr: Rajnath Singh

Státní ministr: Hansraj Gangaram Ahir

Ministerstvo územního rozvoje, bydlení a vymýcení městské chudoby

Ministr: M. Venkaiah Naidu

Státní ministr: Inderjit Singh

Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů

Ministr: Prakash Javadekar

Státní ministr: Upendra Kushwaha

Ministerstvo pro informační zdroje a vysílání

Ministr: M. Venkaiah Naidu

Státní ministr: Rajyavardhan Singh Rathore
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Ministerstvo práce a zaměstnanosti

Státní ministr: Bandaru Dattatreya (samostatná působnost)

Ministerstvo spravedlnosti

Ministr: Ravi Shankar Prasad

Státní ministr: P. P. Choudhary

Ministerstvo pro mikro, malé a střední podnikání

Ministr: Kalraj Mishra

Státní ministr: Giriraj Singh

Ministerstvo těžby

Státní ministr: Piyush Goyal (samostatná působnost)

Ministerstvo pro otázky menšin

Státní ministr: Mukhtar Abbas Naqvi (samostatná působnost)

Ministerstvo pro nové a obnovitelné zdroje energie

Státní ministr: Piyush Goyal (samostatná působnost)

Ministerstvo pro tradiční samosprávu (paňčájatí rádž)

Ministr: Narendra Singh Tomar
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Státní ministr: Parshottam Rupala

Ministerstvo parlamentních záležitostí

Ministr: Ananth Kumar

Státní ministr: S. S. Ahluwalia

Ministerstvo personálních záležitostí, veřejných stížností a penzí

Státní ministr: Dr. Jitendra Singh (samostatná působnost)

Ministerstvo pro ropný průmysl a zemní plyn

Státní ministr: Dharmendra Pradhan (samostatná působnost)

Ministerstvo energetiky

Státní ministr: Piyush Goyal (samostatná působnost)

Ministerstvo železnic

Ministr: Suresh Prabhakar Prabhu

Státní ministr: Manoj Sinha

Ministerstvo silniční dopravy a dálnic

Ministr: Nitin Gadkari

Státní ministr: P. Radhakrishnan
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Ministerstvo rozvoje venkova

Ministr: Narendra Singh Tomar

Státní ministr: Ram Kripal Yadav

Ministerstvo pro vědu a technologii

Ministr: Dr. Harsh Vardhan

Státní ministr: Y. S. Chowdary

Ministerstvo námořní dopravy

Ministr: Nitin Gadkari

Státní ministr: P. Radhakrishnan

Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů a podnikání

Státní ministr: Rajiv Pratap Rudy (samostatná působnost)

Ministerstvo pro sociální spravedlnost a rovnoprávnost

Ministr: Thaawar Chand Gehlot

Státní ministr: Vijay Sampla

Ministerstvo statistiky a implementace programů

Ministr: D. V. Sadananda Gowda
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Ministerstvo oceli

Ministr: Birender Singh

Státní ministr: Vishnu Deo Sai

Ministerstvo textilního průmyslu

Ministryně: Smriti Zubin Irani

Státní ministr: Ajay Tamta

Ministerstvo cestovního ruchu

Ministr: Dr Mahesh Sharma (samostatná působnost)

Ministerstvo pro kmenové záležitosti

Ministr: Jual Oram

Státní ministr: Jaswantsinh Sumanbhai

Ministerstvo pro vodní zdroje, správu řek a oživení Gangy

Ministryně: Uma Bharati

Státní ministr: Vijay Goel

Ministerstvo pro záležitosti žen a dětí

Ministryně: Maneka Gandhi
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Státní ministr: Krishna Raj

Ministerstvo mládeže a tělovýchovy

Státní ministr: Vijay Goel (samostatná působnost)

Zdroje aktuálních informací:

1. Vládní portál a rozcestník s odkazy na stránky ministerstev a státních úřadů
http://www.goidirectory.gov.in/union_categories.php?ct=E002

Soukromý adresář kontaktů na subjekty státní správy http://www.sarkaritel.com/

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

Počet obyvatel Indie a demografická struktura

V Indii probíhá sčítání lidu jednou za 10 let a naposledy proběhlo v roce 2011. Zpracovat údaje o více než jedné miliardě
obyvatel si vyžádá nemalý čas a některé demografické údaje jsou publikovány s několikaletým odstupem. Nejnovější
publikovaná data z roku 2015 odhadují současný počet obyvatel Indie na 1,295 miliardy. Přestože Indie patří mezi země
s výrazným přírůstek obyvatelstva, tempo růstu počtu obyvatel se plynule snižuje. Ještě v roce 2004 přírůstek činil 1,6 %,
v roce 2014 už to bylo 1,2%. Zpomalení růstu přírůstku obyvatelstva je také patrné na věkové struktuře obyvatel.

Složení populace (v mil.)

Věková skupina Počet obyvatel (%)

0 – 4 112,80 9,3 %

5 – 9 126,92 10,5 %

10 – 14 132,70 11 %

15 – 19 120,52 10 %

20 – 24 111,42 9,2 %

25 – 29 101,41 8,4 %
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30 – 34 88,59 7,3 %

35 – 39 85,14 7 %

40 – 44 72,43 6 %

45 – 49 62,31 5,1 %

50 – 54 49,06 4,1 %

55 – 59 39,14 3,2 %

60 – 64 37,66 3,1 %

65 – 69 26,45 2,2 %

70 – 74 19,20 1,6 %

75 – 79 9,23 0,8 %

80 – 84 6,22 0,5 %

85 – 89 2,38 0,2 %

90 – 94 1,44 0,1 %

95 – 99 0,63 0,1 %

100+ 0,60 0,1 %

Neidentifikovatelný věk 4,48 0,4 %

Celkem 1,210,854,977 100%

Národnostní složení země

Indie je mnohonárodnostní stát, kterému dominuje indoárijská skupina (72 % - Hindustánci, Bengálci, Gudžaráthové,
Paňdžábci, Uríjci, Maráthové). Dalšími početnými skupinami je skupina drávidská (25 % - Tamilové, Telugové, Kannadové,
Malajámci aj.), etnické skupiny (Mundové) a horské skupiny v Himálajích.

Náboženské složení země
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Podle sčítání lidu z roku 2001 v Indii převažovalo hinduistické náboženství (80,5 %), následované islámem (13,4 %),
křesťanstvím (2,3 %) a ostatními náboženstvími, jejichž procentuální zastoupení bylo nižší než 2 %. .

Census z roku 2011 potom přináší především mírný nárůst procentuálního zastoupení indické muslimské komunity.
Otázka náboženského zastoupení v Indii je velice citlivá a je politicky zatížená. V indické společnosti panuje mýtus rychle
rostoucí populace muslimů. Muslimská komunita sice skutečně má tradičně vyšší porodnost než většinová hinduistická
společnost, natalita však mírně klesá a postupně se přibližuje k celoindickému průměru.[1]

Náboženské složení 2001 2011

Hinduismus 80,5 % 79.8 %

Islám 13,4 % 14.2%

Křesťanství 2,3 % 2.3%

Sikhismus 1,9 % 1.7%

Buddhismus 0,8 % 0.7%

Džinismus 0,4 % 0.4%

Ostatní náboženství 0,6 % 0.7%

Náboženství neuvedeno 0,1 % 0.2%
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Celkem 100 %

[1] http://www.prb.org/Publications/Articles/2009/karimpolicyseminar.aspx

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP (v %) 5,5 6,5 7,2 7,9 6,8

HDP (v mld. USD) 1 828 1 857 2 034 2 088 2 256

HDP na obyvatele
(v USD)

1 471 1 475 1 594 1 616 1 723

Míra inflace v %
měřená indexem
spotřebitelských
cen

9,9 9,4 5,9 4,9 4,9

Míra
nezaměstnanosti

6,3 5,2 7,3 7,1 5,0
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(v %)

Poznámka: zdroj dat MMF; hospodářské statistické údaje v Indii odrážejí finanční rok, který začíná 1.4. a končí 31.3. Údaje
za rok 2016 jsou vesměs odhadované. V případě nezaměstnanosti jsou statistiky spíše orientační.

Očekávaný vývoj v teritoriu

Tempo růstu indické ekonomiky v průběhu roku 2015 nabralo vyšší dynamiku než dosahoval hospodářský růst Číny a
Indie se stala nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Tuto pozici by si měla nadále udržet navzdory rozhodnutí indické
vlády stáhnout na konci roku 2016 v rámci tzv. demonetizace z oběhu bankovky nejvyšší nominální hodnoty 1000 a 500
INR, což mělo krátkodobě velmi negativní vliv na indickou ekonomiku.

Tahounem růstu indické ekonomiky jsou především služby, vláda však vyhlásila ambiciózní iniciativu „Make in India“,
jejímž smyslem je lákání zahraničních investic do výroby, zlepšování podnikatelského prostředí v zemi a zvyšování podílu
průmyslu na tvorbě HDP. Indie by se chtěla stát globálním výrobním centrem.

Jednou z klíčových vládních reforem je zavedení Goods and Services Tax (GST) k 1. 7. 2017. Nová daň vytvoří jednotný trh,
který je dosud roztříštěný v důsledku různých sazeb a pravidel výběru nepřímých daní v jednotlivých svazových státech.

Po nástupu předsedy vlády N. Modiho k moci v květnu 2014 výrazně vzrostla podnikatelská a investorská důvěra, pokud
jde o další vývoj země. V letech 2015 - 2016 do Indie přitekl výrazně vyšší objem přímých zahraničních investic než v
uplynulých letech.

Hospodářská předpověď MMF

Mezinárodní měnový fond v dubnu 2017 publikoval pravidelnou dvouletou předpověď vývoje světové ekonomiky, v níž
odhaduje růst HDP Indie ve finančním roce 2016 – 2017 a 2017 – 2018 tempem 6,8 respektive 7,2 procenta. Odhad růstu
HDP Indie pro rok 2016 - 2017 MMF zlepšil oproti lednové prognóze ze 6,6 na 6,8 procenta. MMF vzal v úvahu negativní
dopady stažení hotovosti odpovídající 86 % hodnoty bankovek v oběhu v rámci tzv. demonetizace.

Indický statistický úřad odhaduje růst HDP v roce 2016 -2017 tempem 7,2 procenta. Přičemž Asijská rozvojová banka
odhaduje tempo růstu o jeden procentní bod nižší: 7,1 procenta.

Podle MMF je střednědobý hospodářský výhled pro Indii pozitivní s tím, že by se tempo růstu mohlo přiblížit k osmi
procentům, pokud se podaří ekonomiku podpořit vhodnou kombinací strukturálních reforem s odpovídající fiskální a
monetární politikou.

Růst indické ekonomiky v posledních letech odráží příznivý vývoj zahraničního obchodu, ale i menší míru zranitelnosti
vůči externím šokům.

Hospodářská politika by se měla opřít o reformu zemědělství a zlepšování infrastruktury s cílem eliminovat pomyslné
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úzké hrdlo na straně nabídky a přispět tak k protiinflačním tlakům, které na ekonomiku působily v důsledku kolapsu cen
komodit. Pozornost si zaslouží také finanční stabilita a řešení zátěže nesplácených úvěrů ve veřejném bankovním sektoru.
V oblasti veřejných financí by se vláda měla zaměřit na rozšíření daňové základny a na zlepšování výběru daní. K tomu by
mělo přispět i zavedení GST (Goods and Services Tax), ale také na omezení neefektivního systému dotací.

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

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Výdaje (v mld.
INR)

16 637 17 775 17 907 20 144 21 467

Příjmy (v mld. INR) 11 015 11 416 12 580 14 801 16 002

Poměr
rozpočtového
schodku k HDP v
%

4,5 4,1 3,9 3,2 3,2

Návrh státního rozpočtu Indické republiky, byl dosud každoročně předkládán v parlamentu ministrem financí poslední
pracovní den v únoru. V roce 2017 byl předložen poprvé na začátku února a jeho součástí byl nově i rozpočet
železnic. Státní rozpočet musí být, než vstoupí v platnost od 1. dubna, kdy začíná v Indii nový finanční rok, schválen
oběma komorami parlamentu. Rozpočtový rok začíná v dubnu a trvá do konce březnu následujícího roku.

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

Platební bilance

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Saldo běžného
účtu

(v mld. USD)

-62,52 -91,47 -49,23 -27,45 -22,09

Saldo finančního
účtu (v mld USD)

-64,39 -90,24 -48,1 -29,97 23,12
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Saldo
kapitálového účtu
(v mil. USD)

67,92 -597,23 961,83 -194,95 40,72

Přímé
zahraniční investice

(v mld. USD)

36,5 23,99 28,15 33,87 36,02

Devizové rezervy

(mil. USD) 2013 2014 2015 2016 květen 2017

Devizové rezervy 268 469,7 295 670,9 328 269,6 335 970,1 351 101,0

Zlato 20 603,1 18 985,2 17 543,8 19 982,9 20 438,9

Special Drawing
Rights

4 431,5 4 199,0 3 997,2 1 427,5 1 454,1

Pozice u MMF 1 999,3 1 142,4 1 295,9 2 290,8 2 280,1

Celkové rezervy 295 503,6 319 997,5 351 106,5 359 671,3 375 274,1

Pozn.: stav na konci kalendářního roku, pokud není uvedeno jinak.

Veřejné zadlužení centrální vlády a svazových států

(v % HDP) Domácí zadlužení
centrální vlády

Vnější zadlužení
centrální vlády

Celkové zadlužení
svazových států

Kombinované
veřejné zadlužení

2016-17 47,86 2,75 - -

2015-16 49,23 2,91 22,00 65,97

2014-15 48,41 2,93 22,30 67,43

2013-14 48,66 3,32 21,92 66,83

2012-13 49,17 3,34 22,17 66,56
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2011-12 49,76 3,70 22,82 67,36

Dluhová služba

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015

Dluhová služba
pro celkový

zahraniční dluh
(TDS, v mld. USD)

29,33 30,77 38,83 92,52 48,38

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém v Indii je do značné míry kontrolován státem. Velké banky byly znárodněny a v současnosti mají státní
banky domininantní podíl na bankovním trhu. S pokračující liberalizací bankovního sektoru roste regulační a kontrolní
úloha Indické centrální banky (Reserve Bank of India, RBI). V Indii platí omezení pro zahraniční banky a jejich podíl na
bankovním trhu je relativně malý, což souvisí mimo jiné s tím, že zahraniční banky v Indii nemají plnohodnotné dceřiné
společnosti, a proto nemohou nabýzet plné spektrum bankovních služeb.

Indická centrální banka (Reserve Bank of India): Banka vykonává dohled nad bankovním trhem a formuluje měnovou
politiku. Spravuje měnové rezervy a je bankou centrální vlády a státních vlád. Banka sídlí ve finančním centru Indie, kde
mimo jiné funguje i burza cennýc papírů, v Mumbai.

Adresa RBI:
Main Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400001, India

Bankovní trh zahrnuje Indickou státní banku, přidružené banky a znárodněné banky, ve kterých má stát podíl vyšší než
51 %; dále soukromé banky indické a zahraniční a družstevní záložny. Níže následuje orientační přehled bank převzatý z
webových stránek Indické centrální banky - úplný přehled bankovních domů, které mají bankovní licenci RBI lze nalézt
prostřednictvím následujícího odkazu:

https://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/BanksInIndia.aspx#IB

Výčet vybraných bank

State Bank of India a přidružené banky:
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• State Bank of Bikaner and Jaipur
• State Bank of Hyderabad
• State Bank of Mysore
• State Bank of Patiala
• State Bank of Travancore

Znárodněné banky:

• Allahabad Bank
• Andhra Bank
• Bank of Baroda
• Bank of India
• Bank of Maharashtra
• Canara Bank
• Central Bank of India
• Corporation Bank
• Dena Corporate Centre
• Indian Bank
• Indian Overseas Bank
• Oriental Bank of Commerce
• Punjab National Bank
• Syndicate Bank
• Union Bank of India
• United Bank of India
• Punjab & Sind Bank
• UCO Bank
• Vijaya Bank

Soukromé indické banky:

• Bank of Rajasthan
• Bharat Overseas Bank
• Catholic Syrian Bank
• Federal Bank Ltd.
• Dhanlaxmi Bank
• Jammu & Kashmir Bank
• Karnataka Bank
• Karur Vysya Bank
• City Union Bank
• Lakshmi Vilas Bank
• Nainital Bank
• Ratnakar Bank
• South Indian Bank
• Tamilnad Mercantile Bank
• ING Vysya Bank
• ICICI Bank
• Axis Bank
• IndusInd Bank
• Yes Bank
• SBI Commercial and International Bank
•

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Indie

19/77 http://www.businessinfo.cz/indie © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/indie


HDFC Bank
• DCB Bank
• Kotak Mahindra Bank

Soukromé zahraniční banky:

• Abu Dhabi Commercial Bank
• American Express Bank
• Arab Bangladesh Bank
• Australia & New Zealand Bank
• Antwerp Diamond Bank
• Bank International Indonesia
• Bank of America
• Bank of Bahrain and Kuwait
• Bank of Ceylon
• Bank of Nova Scotia
• Bank of Tokyo Mitsubishi
• Barclays Bank
• BNP Paribas
• Citibank
• Credite Agricole Corporate & Investment Bank
• Chinatrust Commercial Bank
• Credit Suisse
• Commonwealth Bank of Australia
• DBS Bank
• Deutsche Bank
• First Rand Bank
• Hong Kong and Shanghai Bank
• Industrial & Commercial Bank of China
• JP Morgan Chase Bank
• JSC VTB Bank
• Krung Thai Bank
• Mizuho Bank
• Mashreqbank
• National Australia Bank
• Oman International Bank
• Rabobank International
• Shinhan Bank
• Societe Generale
• Sonali Bank
• Standard Chartered Bank
• State Bank of Mauritius
• Sberbank
• Sumitomo Mitsui Bank
• UBS
• United Overseas Bank
• Westpac Bank
• Woori Bank

Družstevní a zemědělské banky:
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V Indii operuje v současnosti 31 družstevních a 56 zemědělských bank ve venkovských oblastech, které slouží specifickým
komunitám a operují v každém svazovém státu.

Přehled pojišťoven

Orientační přehled pojišťoven v Indii:

• Agriculture Insurance Co. of India Ltd.
• Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd.
• Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
• Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.
• Cigna TTK Health Insurance Co. Ltd.
• Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
• Future Generali India Insurance Co. Ltd.
• HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
• Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
• ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
• IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.
• Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.
• L&T General Insurance Co. Ltd.
• Liberty Videocon General Insurance Co. Ltd.
• Magma HDI General Insurance Co. Ltd.
• Max Bupa Health Insurance Co. Ltd.
• National Insurance Co. Ltd.
• Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.
• Reliance General Insurance Co. Ltd.
• Religare Health Insurance Co. Ltd.
• Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.
• SBI General Insurance Co. Ltd.
• Shriram General Insurance Co. Ltd.
• Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.
• Tata AIG General Insurance Co. Ltd.
• The New India Assurance Co. Ltd.
• The Oriental Insurance Co. Ltd.
• United India Insurance Co. Ltd.
• Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

Další informace a kompletní aktuální seznamy pojišťoven a zajišťoven lze nalézt na webu Insurance Regulatory and
Development Authority of India

1.7 Daňový systém
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Indický daňový systém zůstává navzdory snahám o zjednodušení poměrně složitý. Zodpovědnost za vybírání daní sdílí
centrální vláda, vlády svazových států a zároveň místní orgány. Zatímco centrální vláda vybírá daň z příjmu, cla, daň ze
služeb a centrální spotřební daň, státní vlády jsou zodpovědné za vybírání daně z přidané hodnoty, kolkovného, státní
spotřební daně, daně z nemovitosti a profesní daně. Místní orgány pak vybírají majetkovou daň a místní poplatky.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Indie má s Českou republikou podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Přímé daně

Daň z příjmu (Income Tax Act 1961)

Všechny osoby, jejichž příjem převyšuje stanovenou hranici, jsou povinny platit daň z příjmu. Daň se platí vždy za finanční
rok, který začíná 1. 4. a končí 31. 3. následujícího roku. Mezi daňové poplatníky se řadí jednotlivci, rodiny, firmy, sdružení
a další právnické osoby. Výše poplatků se odvíjí od příjmu poplatníka a jeho bydliště – zákon rozlišuje tři kategorie:
občané s trvalým bydlištěm, nerezidenti a občané obvykle se zdržující v Indii (Resident, Non-Resident a Not Ordinarily
Resident). Zvláštní kapitolou je indická diaspora žijící v zahraničí (Non-Residential Indian), jejíž příjmy činí významnou
položku platební bilance. Vláda se v posledních letech snaží tyto osoby přilákat do země, aby zde investovali.

Korporátní daň (Corporate tax)

Všeobecná korporátní daň se pohybuje mezi 30,9 % a 43,26% v závislosti na typu daněného subjektu. Zdanění v Indii je
především odlišné pro domácí a zahraniční firmy. Zatímco domácí firmy jsou povinny platit daň ve výši 30 %, zahraniční
firmy až ve výši 40 %. K tomuto základu se ještě připočítává přirážka, která se odvíjí od výše příjmu dané firmy, a
vzdělávací daň. Zahraniční firmy, které jsou registrovány v Indii dle příslušných indických zákonů, jsou považovány za
indické firmy. Z daňového hlediska je mnohdy výhodnější registrovat firmu v Indii, protože místní zdanění je nižší.

Korporátní daň byla v rámci předloženého rozpočtu na rok 2017 -2018 snížena pro malé a střední podniky. Pokud roční
příjmy firem nepřesahují 500 mil. INR ročně, daňová sazba jim je snížena z 30 na 25 procent.
Podle slov ministra financí z tohoto opatření bude mít užitek 96 % podniků. Přičemž dosud podle něho největší indické
firmy díky různým daňovým úlevám platily efektivní daňovou sazbu 25,9 procenta. Zatímco malé a střední podniky
zdaňovaly svůj zisk efektivní daňovou sazbou 30,26 procenta.
Základní sazba korporátní daně se však nemění a zůstává na úrovni 30 procent. V případě, že zisk převýší ve finančním
roce 10 mil. INR, zvyšuje se daňová sazba o dalších pět procent.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty ( Value Added Tax, VAT)

DPH byla v Indii zavedena po roce 2005 na základě usnesení Zplnomocněného výboru státních ministrů financí. Prvním
státem, který DPH zavedl, však byla Harijána již v roce 2003, posledním Uttarpradéš v roce 2008. V současnosti je tato daň
platná ve všech svazových státech a teritoriích. DPH je významným příjmem indického rozpočtu. Jednotlivé svazové státy
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ovšem uplatňují DPH odlišně a mají rozdílné definice kategorií zdanitelného plnění. V Harijáně, Paňdžábu a Kérale
se například platí ještě přídavná daň. Mimo tyto hlavní kategorie existuje zboží, u něhož je DPH snížena na 1 % (zlato,
stříbro, drahokamy a šperky či výrobky z nich). Neuplatňuje se na export indického zboží, nezpracované potraviny, textil,
tiskoviny, elektrickou energi. Naopak je zvýšena u alkoholu, ropných produktů a zemního plynu.

Centrální a státní prodejní daň (Central Sales Tax Act 1956, State Sales Tax Act)

Centrální prodejní daň zavedená v roce 1957 se uvaluje na prodej a nákup zboží mezi svazovými státy. Daň se od svého
zavedení postupně zvyšovala až na 4 %, nicméně od zavedení DPH a zamýšlené implementace GST se snížila na současná
2 %.

Daň ze služeb (Service Tax)

Daň je uvalena na poskytování služeb, které nejsou na seznamu výjimek. V roce 2016 na tomto seznamu bylo 17 druhů
služeb. Provozovatel služby podléhající zdanění je povinen od zákazníka vybrat daň a odvést ji vládě, přičemž od svého
zavedení v roce 1994, kdy činila 5 %, se postupně daň zvyšovala až na současnou hodnotu 14 % platnou od června 2015.
Nižší sazba daně je uplatňována na vzdělávání. Daň ze služeb je regulována zákonem Finance Act 1994.

Vzdělávací daň (Education Cess)

Tato daň ve výši 3 % je vybírána společně s korporátní daní a její výnos je využíván na poskytování univerzálního přístupu
k základnímu vzdělání.

Goods and Services Tax (GST)

Implementací GST by měly být nahrazeny výše uvedené nepřímé daně, zároveň by měly být odstraněny daňové rozdíly
mezi jednotlivými státy a měl by vzniknout jednotný trh, na němž by došlo k nahrazení různých typů nepřímých daní
včetně daně z přidané hodnoty (VAT), národní daně z prodeje (CST), daně ze služeb, prodejní daně apod. Ačkoliv měla být
GST zavedena již v roce 2010, její schválení v parlamentu bylo několikrát odloženo kvůli odporu svazových států a
opozice. GST by měla být zavedena od 1. července 2017. Nejaktuálnější informace k zavedení GST lze najít například zde
nebo zde.

Rozvržení daňových sazeb u zboží

Sazba Počet skupin/druhů zboží Podíl na celk. počtu druhů zboží

osvobození od daně 85 7%

5% 170 14%

12% 210 17%
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18% 520 43%

28% 230 19%

• Hlavní druhy zboží osvobozené od daně:
• Hlavní druhy zboží zdaněné sazbou 5% (základní potraviny):
• Hlavní druhy zboží zdaněné sazbou 18%:
• Většina automobilů – sazba 28%.
• Luxusní automobily - sazba 28% + „cess“ (spotř. daň v rozmezí 1 – 15%).

Podle daňových odborníků lze v zásadě konstatovat, že základní zboží je skutečně zdaněno sazbou 5 % nebo je od
zdanění GST osvobozeno.

Zdanění služeb

• Rovněž na služby jsou uplatňovány čtyři sazby: 5%, 12%, 18% a 28%.
• Vzdělávání a zdravotnictví jsou od GST osvobozeny.
• Doprava - sazba: 5% (včetně služeb poskytovaných přes operátory, jako je Uber nebo Ola)
• Letenky – ekonomická třída: 5% a obchodní třída 12%
• Smlouvy o provedení práce: 12%.
• Hotely a restaurace:
• Telekomunikační a finanční služby: 18%

Přehled zdanění služeb (mimo režim přenesené daňové povinnosti – angl. reverse charge)

Typ služby Dosavadní zdanění GST sazba

Pronájem nemovitostí 15% 18%

Telekomunikace 15% 18%

Catering – podávání nápojů ve
venkovních prostorách

15% 18%

Převod práv k používání zboží 15% GST sazba + spotř. daň podle druhu
zboží

Dohoda o práci (v souvislosti
s nemovitostí)

6%/10.5% 18%

Reklama v tištěných médiích - 5%

Výstavba komplexu nebo budovy za
účelem částečného nebo úplného
prodeje (cena pozemku je

6% 12%
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započítávána)

Pozn.: možnost daňových odpočtů placených na vstupech.

Přehled hlavních daňových sazeb na služby v režimu přenesené daňové povinnosti

Typ služby Dosavadní zdanění GST sazba Možnost odpočtů na
vstupech

Pronájem taxi
prostřednictvím
elektronického
obchodování (pokud
náklady na PHM platí
příjemce služby - sazba:
18% GST)

7.5%/6% 5% ne

Pronájem taxi mimo
elektronické obchodování

7.5%/6% 5 % mimo režim přen. daň
povin.

ne

Služby spojené s
agenturním zaměstnáváním

15% 18% (mimo režim přen. daň
povin.)

ano

Dohoda o práci 6%/10.5% 18% ( mimo režim přen. daň
povin.)

ano

Převod nebo souhlas s
používáním autorských práv
k literárním, hudebním,
dramatickým a jiným
uměleckým dílům

Nyní mimo režim přen. daň
povin.

12% ano

Přeprava zboží 4.5% 5% ne

Právní poradenství 15% 18% ano

Sponzorské služby 15% 18% ano

Dovoz služeb 15% 18% ano

Námořní přeprava 4.5% 5% ano
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Pozn.: Výše uvedený přehled není úplný, byl zveřejněn 20. 5. 2017 a nemusí být konečný.

Stanovení sazeb GST na služby podle ceny (komfortu) je považováno obecně za krok zpátky, který bude působit spíše
komplikace, jimž bylo možné se vyhnout.

Dosud byly služby zdaněny sazbou 15%, jejich rozdělení do různých sazeb podle ceny (úrovně komfortu) pravděpodobně
povede ke správním sporům mezi daňovými plátci a finančními úřady.

Celní systém

Celního zákon (Customs Act 1962) a Celní sazebník (Customs Tariff Act 1975) jsou hlavními zákony, které regulují placení
cel v momentě vývozu a dovozu zboží do Indie. Indický celní systém, který zahrnuje cla a další poplatky, je poměrně
komplikovaný. Na standardní sazby se postupně načítají další poplatky. Z hlediska obchodu s Indií je proto vždy nutné
každou komoditu velmi pečlivě zvažovat a informovat se na webových stránkách Celního a daňového úřadu (Central
Board of Excise and Customs), viz www.cbec.gov.in. Metodiku propočtu cel a další informace je možno nalézt v části
Customs Tarrifs a Customs Manual.

Základní clo (Basic Duty)

Clo se vztahuje na produkty dovezené do Indie, na něž je uvalena základní či speciální sazba (seznam zemí stanovených
Celním a daňovým úřadem). U některého typu dovozu (např. specifické případy dovozů kapitálového zboží a dovozy pro
potřeby informačních technologií) je sazba nulová.

Informační zdroje k daňovému systému v Indii:

http://www.skpgroup.com/resources/doing-business-in-india-guide.php

http://www.pwc.in/publications/2016/destination-india-2016-unleashing-the-prowess.html
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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

(mld. eur) 2012 2013 2014 2015 2016

Dovoz 381.7 352.3 346.6 353.5 322.4

Vývoz 231.4 237.3 239.2 239.9 236.6

Obchod. bilance -150.3 -115.1 -107.5 -113.6 -85.8

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura obchodu 2016-17 (duben – leden) – údaje v mil. USD

Pořadí Země Export Import Obrat Obchodní bilance

1 Čínská lidová
republika

7,886.24 50,840.10 58,726.34 -42,953.87

2 Spojené státy
americké

34,511.61 17,602.03 52,113.64 16,909.58

3 Spojené arabské
emiráty

25,133.99 17,024.60 42,158.59 8,109.39

4 Saudská Arábie 4,130.17 16,028.08 20,158.24 -11,897.91

5 Hong Kong 10,745.80 6,029.07 16,774.87 4,716.74

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Indie

27/77 http://www.businessinfo.cz/indie © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/indie


6 Německo 5,847.63 9,529.55 15,377.18 -3,681.92

7 Švýcarsko 737.71 13,006.02 13,743.72 -12,268.31

8 Korejská republika 3,198.78 10,195.29 13,394.06 -6,996.51

9 Indonésie 2,732.93 10,626.02 13,358.95 -7,893.09

10 Singapur 6,794.06 5,779.49 12,573.55 1,014.57

11 Malajsie 4,155.65 7,321.47 11,477.12 -3,165.82

12 Japonsko 3,068.08 8,124.84 11,192.92 -5,056.76

13 Austrálie 2,329.76 8,340.77 10,670.54 -6,011.01

14 Irák 909.21 9,301.89 10,211.11 -8,392.68

15 Írán 1,946.90 8,237.24 10,184.14 -6,290.34

16 Belgie 4,455.24 5,692.36 10,147.60 -1,237.12

17 Velká Británie 7,005.27 3,112.74 10,118.01 3,892.53

18 Nespecifikováno 2,000.86 6,920.24 8,921.10 -4,919.37

19 Vietnam 5,334.59 2,769.82 8,104.40 2,564.77

20 Nigérie 1,415.83 6,306.40 7,722.23 -4,890.57

21 Francie 4,055.59 3,564.14 7,619.73 491.45

22 Jihoafrická
republika

2,748.19 4,542.81 7,291.00 -1,794.63

23 Itálie 3,782.41 3,206.66 6,989.08 575.75

24 Thajsko 2,461.35 4,449.85 6,911.20 -1,988.50

25 Katar 631.44 6,111.14 6,742.58 -5,479.70

Největší
obchodní

148,019.29 244,662.63 392,681.93 -96,643.34
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partneři celkem

Zahraniční
obchod celkem

219,265.96 308,813.29 526,949.60 -89,547.33

Procentní podíl
největších
obchodních
partnerů

67.51 79.23 74.52 107.92

Postavení EU v zahraničním obchodě Indie

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Ve finančním roce 2015 – 2016 se EU podílela 13,5% na celkovém
zahraničním obchodě Indie. Podíl EU byl výrazně vyšší než podíl ČLR (10,8%), USA (9,3%), SAE (7,7%) a Saudské Arábie
(4,3%).

Z evropských zemí, které jsou členy EU, patří k největším obchodním partnerům Německo, Belgie (pozn. obchod
s diamanty), Velká Británie, Francie a Itálie – viz tabulka výše za finanční rok 2016 - 2017.

Hodnota exportu z EU do Indie se zvýšila z 24,2 mld. eur v roce 2006 na 37,8 mld. eur v roce 2016. Přičemž mezi
nejvýznamnější položky patří stroje a dopravní zařízení, drahokamy a šperky, chemikálie.

Hodnota dovozů z Indie do EU se také zvýšila, z 22,6 mld. eur v roce 2006 na 39,3 mld. eur v roce 2016 s tím, že největší
zásluhu na tom měl dovoz textilu a oblečení, chemikálií, strojů a dopravních zařízení.

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura importu (v mil. USD)

HS kód Komodita 2016-2017(duben - leden) Procentní podíl

27 Minerální paliva, minerální
oleje a produkty vzniklé
jejich destilací; živičné látky;
minerální vosky

81,586.62 26.4
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71 Přírodní či vyšlechtěné
perly, drahokamy a
polodrahokamy, drahé
kovy, produkty potažené
drahými kovy; bižuterie;
mince

40,468.16 13.1

85 Elektrické přístroje a
vybavení a jejich části;
zvukové rekordéry a
reproduktory, televizní
přístroje a jejich části

31,578.29 10.6

84 Nukleární reaktory, kotle,
přístroje pro strojní průmysl
a jejich části

26,467.87 8.1

29 Organické chemikálie 12,589.06 4.1

39 Plasty a plastové výrobky 9,646.87 3.1

72 Železo a ocel 6,861.88 2.2

99 Různé zboží 6,740.74 2.2

31 Hnojiva 4,042.85 1.9

87 Dopravní prostředky jiné
než vlakové či tramvajové,
jejich části a doplňky

3,950.37 1.9

88 Letadla, kosmické lodě a
jejich části

4,566.56 1.9

89 Lodě, čluny a jiná plavidla 4,712.83 1.6

90 Optické, fotografické a
kinematografické měření,
kontrolní preciznost,
zdravotní či chirurgické
nástroje, zařízení a doplňky

6,067.63 1.5

7 Jedlá zelenina a určité
kořeny a hlízy

3,536.57 1.1
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26 Ruda, struska a popel 3,466.70 1.1

Celkový indický import 308,813.82 -

Komoditní struktura exportu (v mil. USD)

HS kód Komodita 2016-2017(duben - leden) Procentní podíl

71 Přírodní či vyšlechtěné
perly, drahokamy a
polodrahokamy, drahé
kovy, výrobky potažené
drahými kovy; bižuterie;
mince.

35,464.65 16.2

27 Minerální paliva, minerální
oleje a produkty vzniklé
jejich destilací; živičné látky;
minerální vosky

23,729.72 10.8

87 Dopravní prostředky jiné
než vlakové či tramvajové,
jejich části a doplňky

12,345.04 5.6

84 Nukleární reaktory, kotle,
přístroje pro strojní průmysl
a jejich části

11,236.16 5.1

30 Farmaceutické produkty 10,797.63 4.9

29 Organické chemikálie 9,315.25 4.2

62 Ostatní oděvní výrobky a
doplňky

7,248.22 3.3

61 Oděvní výrobky a doplňky -
pletené a háčkované
výrobky

6,711.70 3.1

85 Elektrické přístroje a
vybavení a jejich části;

6,716.38 3.1
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zvukové rekordéry a
reproduktory, televizní
přístroje a jejich části

72 Železo a ocel 6,328.36 2.9

52 Bavlna 5,236.33 2.4

10 Obiloviny 4,786.35 2.2

73 Výrobky ze železa a oceli 4,756.10 2.2

03 Ryby a korýši, měkkýši a
ostatní bezobratlí mořští
živočichové

4,673.71 2.1

39 Plasty a plastové výrobky 4,308.70 2.0

Celkový indický export 219,265.97 -

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indie měla k 30. 4. 2017 celkem 218 plně funkčních speciálních ekonomických zón (Special Economic Zones, SEZ), které se
dělí na zóny volného obchodu (Free Trade Zones), vývozní zóny (Export Processing Zones), volné zóny (Free Zones),
průmyslové zóny (Industrial Estates), volné přístavy (Free Ports), městské průmyslové zóny (Urban Enterprise Zones) a
další. K 1. květnu 2017 bylo podle zákona z roku 2005 formálně schváleno 421 speciálních ekonomických zón. Speciální
zóny volného obchodu na konci března 2017 zaměstnávaly více než 1,7 mil. pracovníků.

Firmám, které provozují činnost v SEZ jsou poskytovány různé formy úlev, především se jedná o možnost dovozu strojů,
zařízení a surovin bezcelně. Firmy jsou osvobozeny od placení centrální prodejní daně a daně ze služeb. V SEZ jsou
povoleny činnosti jako je výroba zboží, služby, zpracování, montáž, modernizace, balení, obchodní činnosti a další.
Speciální zóny volného obchodu jsou významným lokálním zaměstnavatelem, bývají však kritizovány za nedodržování
pracovněprávních předpisů, záběr zemědělské půdy či nerovnoměrnou distribuci bohatství mezi jednotlivými svazovými
státy, kde se SEZ nacházejí. Detailní informace o podmínkách a požadavcích na založení SEZ a kompletní seznamy jsou
uveřejněny na internetové adrese www.sezindia.nic.in.

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

Podle informací Sekce politiky a podpory průmyslu Ministerstva obchodu a průmyslu (Department of Industrial Policy
and Promotion, DIPP) byl celkový objem přílivu zahraničních investic do Indie v kalendářním roce 2016: 311 644 (ve
statisících rupií) neboli 46 403 (v mil. USD).
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Země s největším objemem přímých zahraničních investic v Indii

- částky v desetimilionech rupií (v mil. USD)

Země 2014-15

(duben –
březen)

2015-16

(duben –
březen)

2016-17

(duben 16 –
prosinec 16)

Souhrnný
příliv

(duben 00 -

prosinec 16)

Podíl

1. Mauricius 55,172

(9,030)

54,706

(8,355)

86,033

(12,819)

566,396

(108,729)

34%

2. Singapur 41,350

(6,742)

89,510

(13,692)

47,659

(7,115)

304,325

(52,994)

16 %

3. Japonsko 12,752

(2,084)

17,275

(2,614)

28,522

(4,249)

139,193

(25,215)

8%

4. Velká Británie 8,769

(1,447)

5,938

(898)

8,480

(1,266)

124,071

(24,374)

8 %

5. Spojené státy
americké

11,150

(1,824)

27,695

(4,192)

13,010

(1,940)

107,585

(19,884)

6 %

6. Nizozemí 20,960

(3,436)

17,275

(2,643)

16,749

(2,500)

111,283

(19,814)

6 %

7. Německo 6,904

(1,125)

6,361

(986)

6,091

(907)

50,961

(9,537)

3 %

8. Kypr 3,634 3,317 3,752 46,433 3 %
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(598) (508) (559) (9,111)

9. Francie 3,881

(635)

3,937

(598)

2,812

(419)

29,337

(5,531)

2 %

10. Spojené
arabské emiráty

2,251

(367)

6,528

(985)

4,128

(613)

25,776

(4,643)

1 %

Celkem příliv
PZI

189,107

(30,931)

262,322

(40,001)

240,385

(35,844)

1,736,244

(324,478)

Podíl přímých zahraničních investic podle odvětví

- v desetimilionech INR a (v milionech USD)

Odvětví 2014-15 2015-16 2016-17

(duben,16 –
prosinec, 16 )

Příliv investic
celkem

(duben 2000 -
prosinec 2016)

% z celkových
FDI

1. služby 27,369

(4,443)

45,415

(6,889)

50,620

(7,553)

308,975
(58,345)

18 %

2. stavebnictví,
infrastruktura

4,652

(769)

727

(113)

659

(99)

114,596
(24,287)

8 %

3. telekomunikace 17,372

(2,895)

8,637

(1,324)

37,270

(5,539)

129,998
(23,921)

7 %

4. počítačový
software a
hardware

14,162

(2,296)

38,351

(5,904)

12,149

(1,814)

124,333
(22,832)

7 %
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5. automobilový
průmysl

16,760

(2,726)

16,437

(2,527)

9,776

(1,453)

91,170

(16,518)

5 %

6. léčiva 9,052 (1,498) 4,975

(754)

4,584

(687)

74,681

(14,537)

4 %

7. obchod 16,755

(2,728)

25,244

(3,845)

13,442

(2,000)

82,279

(13,873)

4 %

8. chemikálie
(kromě hnojiv)

4,658

(763)

9,664

(1,470)

5,250

(783)

64,805

(12,683)

4 %

9. energetika 4,296

(707)

5,662

(869)

6,459

(961)

59,073

(11,437)

4 %

10. metalurgie 2,196

(359)

2,982

(456)

8,419

(1,259)

51,846

(10,149)

3 %

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

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu

Systém povolování vstupu zahraničního kapitálu do různých hospodářských odvětví se v Indii postupně liberalizuje.
Zvyšují se maximální limity majetkového podílu zahraničních investorů ve firmách v Indii. V některých případech se zavádí
automatický vstup zahraničních investorů - tedy bez nutnosti vyžadovat povolení nebo se zvyšuje procentní podíl
majektkového podílu firmy, který může zahraniční investor získat automaticky - bez souhlasu státu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Indie

35/77 http://www.businessinfo.cz/indie © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/indie


Přímé zahraniční investice (FDI) v Indii lze realizovat dvěma způsoby: tzv. automatickou procedurou a vládní schvalovací
procedurou.

Automatická procedura: investiční projekt nemusí projít schválením vládou nebo Centrální bankou Indie (Reserve Bank
of India).

Vládní schvalovací procedura: je požadováno schválení vládou. Agenturou, která dohlíží na tyto investiční projekty, je
Úřad pro podporu zahraničních investic (Foreign Investment Promotion Board, FIPB) a dále případně Centrální bankou
Indie.

Odvětví spadající pod automatickou proceduru

(maximální výše majetkového podílu zahraničního investora v nové společnosti v %)

Odvětví Max. majet. podíl

Zemědělství 100%

Sektor plantáží 100%

Důlní činnost – železné a neželezné rudy 100%

Důlní činnost – uhlí a lignit 100%

Průmyslová výroba 100%

Služby spojené s vysíláním (teleporty, DTH, kabelové sítě,
mobilní TV, HITS)

100%

Poskytování náplně vyílání (televizní stanice) 100%

Letiště na zelené louce 100%

Letiště na nevyužitích zastavěných plochách 100%

Služby letecké dopravy – charterové 100%

Služby letecké dopravy – helikoptéry / hydroplány 100%

Služby územního řízení 100%

Organizace údržby a opravy; instituty leteckého výcviku; 100%
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instituce pro technické školení

Developerská výstavba 100%

Průmyslové parky – nové a stávající 100%

Obchod – velkoobchod 100%

Obchod – B2B E-commerce 100%

Obchody – bezcelní 100%

Železniční infrastruktura (s omezením v bezpečnostně
citlivých oblastech)

100%

Restrukturalizace kapitálu společností 100%

Poskytování úvěrových informací 100%

Provoz ‘white label’ bankomatů 100%

Nebankovní finanční společnosti 100%

Farmaceutické firmy – na zelené louce 100%

Ropa a zemní plyn – průzkum ložisek ropy a zemního
plynu

100%

Rafinace ropy státními společnostmi 49%

Infrastrukturní společnosti přítomné na trhu s cennými
papíry

49%

Burzy komodit 49%

Pojištění 49%

Penzijní společnosti 49%

Energetické burzy 49%

Odkaz: http://dipp.nic.in/English/Policies/Sectors_Under_Automatic_Route_With_Conditions.pdf
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Odvětví vyžadující souhlas vlády

Odvětví Max. majet. podíl zahr. investora Podíl vyžadující vládní souhlas

Těžba a separace minerálů a rud s
obsahem titania

100% až 100%

Maloobchod v oblasti potravin 100% až 100%

Obrana 100% přes 49%

Nakladatelství/tisk vědeckých a
technických časopisů /specializované
časopisy / periodika

100% až 100%

Publikace zahraničních časopisů 100% až 100%

Tištěná média – vydávání novin a
periodik zabývajících se
zpravodajstvím a aktualitami

26% až 26%

Tištěná média – vydávání indických
edicí zahraničních časopisů
zabývajících se zpravodajstvím a
aktualitami

26% až 26%

Služby letecké dopravy – linková a
regionální letecká doprava

100% přes 49%

Investice zahraničních aerolinek v
Indii

49% až 49%

Satelity – zřízení a provoz 100% až 100%

Telekomunikační služby 100% přes 49%

Obchodování - SBRT (Single Brand
Product Retail Trading)

100% přes 49%

Farmaceutické firmy – na nevyužitých
zastavěných územích, “brownfieldy”

100% přes 74%
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Bankovnictví – privátní sektor 74% přes 49%

Bankovnictví – veřejný sektor 20% až 20%

Soukromé bezpečnostní agentury 74% přes 49%

Služby týkající se obsahu vysílání

1. a) FM rádio
2. b) Zpravodajské TV programy

49% až 49%

Obchod – MBRT (Multiple Brand
Product Retail Trading)

51% až 51%

Sektory, ve kterých jsou přímé zahraniční investice zakázané

- provozování loterií (státních, soukromých i online)

- hazard, sázkové společnosti, včetně provozování kasin

- chit fundy (tradiční indické firmy pro spoření)

- firmy provozující nidhi (tradiční indický způsob půjčování členům nidhi)

- obchodování s přenosnými právy na stavbu (Transferable Development Rights - TDRs)

- některá druhy podnikání v nemovitostech

- výroba tabákových výrobků a tabákových substitutů

- jaderná energetika

- právní služby

Pravidla pro FDI jsou postupně liberalizována a některé bariéry mizí. Nejaktuálnější informace je možné najít na webech
Make in India a Invest India.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu

5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021, INDIA

Tel.: +91 11 66781919

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy EU se v souhrnu podílí na vývozu Indie 18 % a na dovozu
12 %. Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje 25 % z celkového objemu a EU je tak druhým nejvýznamnějším
investorem v Indii. Od roku 2004 se Indie formálně stala jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU-Indie se opírají o
institucionalizovaný politický dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie, který se naposledy konal v Bruselu v březnu
20106. Na tomto summitu byl představen akční program EU–Indie 2020.

EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích - Broad-based Trade and Investment
Agreement.

Podrobné informace o vztazích mezi EU a Indií lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na následujícím
odkazu: http://eeas.europa.eu/india/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií (v jedn. EUR)

Země /Rok Dovoz

2015

Dovoz

2016

Vývoz

2015

Vývoz

2016

Rakousko 450 040 693 480 057 299 739 604 322 805 868 266

Belgie 4 131 974 581 4 355 973 075 7 813 303 088 8 117 411 793

Bulharsko 140 857 039 122 167 502 56 201 708 72 404 900
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Chorvatsko 120 321 332 100 728 686 17 532 046 11 056 409

Kypr 56 208 877 55 040 077 11 832 432 8 630 050

Česká republika 381 881 021 373 515 418 492 818 516 563 128 505

Dánsko 571 463 478 601 014 018 337 293 680 383 419 877

Estonsko 24 829 880 33 649 559 63 068 407 70 939 674

Finsko 199 849 078 205 546 349 451 570 611 548 519 618

Francie 4 367 506 376 3 607 814 216 3 524 178 462 4 320 534 320

Německo 6 302 846 721 6 290 032 138 9 704 663 219 9 792 282 257

Řecko 285 280 511 297 696 512 60 769 576 62 416 586

Maďarsko 339 674 657 353 721 061 191 578 646 167 841 940

Irsko 427 632 171 469 297 792 604 746 231 294 560 064

Itálie 3 999 256 214 4 238 887 130 3 348 770 855 3 278 010 878

Lotyšsko 32 492 752 42 245 100 22 607 885 29 320 780

Litva 51 706 612 47 617 302 50 916 700 86 301 453

Lucembursko 6 031 098 8 937 704 40 709 384 42 920 162

Malta 111 241 510 108 007 093 15 480 866 15 398 067

Nizozemí 3 690 428 003 3 708 990 804 1 979 655 040 1 855 708 432

Polsko 1 215 092 334 1 348 715 851 419 100 543 602 449 275

Portugalsko 458 970 448 521 255 585 78 891 338 92 142 490

Rumunsko 241 172 567 243 317 585 229 462 976 244 996 532

Slovensko 149 276 079 153 118 600 53 592 964 49 155 700
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Slovinsko 272 854 844 255 272 572 83 263 922 93 588 133

Španělsko 2 879 643 920 3 252 390 151 1 261 674 367 1 258 624 251

Švédsko 643 330 747 640 650 634 1 169 629 744 973 632 205

Velká Británie 7 912 395 964 7 349 721 268 5 301 586 216 3 958 794 074

EU28 39 464 259 507 39 265 381 081 38 124 503 744 37 800 056 691

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007-2013 se rozvojová
pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce finančních prostředků šlo na
rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a na různé
výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se
postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých
ještě ve víceletém finančním rámci 207-2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických
programů. Jednotlivé projekty jsou financované z různých evropských fondů: Development Cooperation Instrument (DCI),
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Industrialised Countries Instrument (ICI), Partnership
Instrument (PI) nebo například také ze zdrojů Evropské investiční banky, která v roce 2017 otevřela v Dillí svou pobočku a
chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií:
obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu. Evropská investiční banka
tak podpořila například výstavbu metra v Lucknow.

Mimo projekty rozvojové spolupráce, podpořila EU v Indii v posledních letech především projekty v oblastech na
podporu investic a obchodu, na ochranu životního prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské
společnosti. V roce 2014 byly vyhlášeny projekty vrámci partnerství mezi EU a Indií ve výzkumu a inovacích, které
byly financované ze zdrojů EU a zaměřily se na oblast podpory mobility vědců.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Delegace Evropské unie v Dillí:
https://eeas.europa.eu/delegations/india/671/projects-india_en

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Indie

43/77 http://www.businessinfo.cz/indie © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

https://eeas.europa.eu/delegations/india/671/projects-india_en
http://www.businessinfo.cz/indie


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

Zahraniční obchod ČR s Indií (v mil. CZK)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2012 12 804 11 662 24 467 1 142
2013 10 987 12 558 23 545 -1 571
2014 12 313 15 060 27 373 -2 747
2015 13 446 16 587 30 033 -3 141
2016 15 229 17 901 33 129 -2 672

Indie patří k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR v Asii a prioritním zemím z hlediska Exportní strategie České
republiky 2012 - 2020.

Rekordní obchod mezi ČR a Indií v roce 2016

Historicky nejvyšší hodnoty dosáhl vývoz do Indie v roce 2016. České firmy vyvezly zboží za 15,23 miliardy korun a zlepšily
svůj dosavadní nejlepší výkon z roku 2011, kdy se na indickém trhu uplatnilo české zboží v hodnotě 15,09 miliardy korun.
Ve srovnání s rokem 2015 vzrostl vývoz v korunovém vyjádření o 13,2 % (v dolarech o 14,1 %). Rekordně vysoký byl i
vzájemný obrat česko-indického obchodu, který v roce 2016 dosáhl 33,13 miliardy korun. Díky rychlejšímu růstu vývozu
(dovoz vzrostl o 7,9 %) se snížilo záporné saldo obchodní bilance v obchodu mezi Českem a Indií o 454 miliónů korun (ze
3,14 na 2,67 miliardy korun).

Český vývoz do Indie rostl v posledních třech po sobě jdoucích letech. V roce 2016 však zaznamenal nejvyšší meziroční
nárůst. Od roku 2013, kdy se zastavil pokles vývozu do Indie (dosáhl 10,99 miliardy korun), se roční vývoz zvýšil o 38,5 %.
Trend posledních tří let potvrzuje, že čeští výrobci a vývozci věnují indickému trhu stále větší pozornost a využívají
příležitostí plynoucích z robustního růstu indické ekonomiky, který se pohybuje v intervalu nad sedmi procenty hrubého
domácího produktu.

Potěšitelná je i struktura vývozu, v němž převažují výrobky s vyšší přidanou hodnotou: automobilové motory, části a
součásti motorových vozidel, nákladní automobily, průmysloví roboti, obráběcí stroje, centra obráběcích strojů, textilní
stroje, optické přístroje a nejrůznější elektronické přístroje.
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Poněkud stranou zájmu mezi českými vývozci zůstává pouze trh zemědělských a potravinářských výrobků, jejichž vývoz se
v roce 2016 meziročně snížil a dosáhl hodnoty pouhých 57,76 miliónů korun. Do Indie se vyvezly: výtažky z rostlin,
luštěniny, šištice chmelové a přípravky používané k výživě skotu. Jakkoli objem vývozu zemědělských komodit a
potravinářských výrobků odráží uzavřenost indického trhu a velmi složitý dovozní režim, loňský výsledek je hluboko pod
možnostmi českých vývozců.

Český export do Indie má stále velký prostor k dalšímu růstu. Dynamický rozvoj letectví v Indii a vládní záměr připravit
podmínky pro zvýšení počtu prodaných vnitrostátních letenek ze 70 milionů v roce 2015 až na 300 milionů v roce 2022
představuje obrovskou příležitost pro dodavatele technologií a služeb v letectví. V oblasti dopravy chce dále vláda zvýšit
průměrnou rychlost přepravy osob a nákladu po železnici, což si rovněž vyžádá vysoké investice do zprůchodnění stávající
infrastruktury a do nových souprav. K tomu je třeba připočíst i rozvoj městské kolejové dopravy – zejména metra.
V oblasti infrastruktury zůstává v Indii velkým problémem vodohospodářství, přičemž tento sektor by měl být pilířem
budoucího rozvoje vztahů s EU. Evropská komise proto vyčlenila finanční prostředky na výzkum a na další aktivity spojené
s podporou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Díky aktivitě některých firem se v Indii stále zřetelněji
zviditelňuje české sklářství, ale například také výroba nástrojové oceli. I tyto dvě oblasti by v budoucnu mohly přispět k
dalšímu růstu českého vývozu do Indie.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR do Indie v r. 2016

HS kód Název zboží tis. CZK

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

5 809 856

87 Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

3 216 010

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

1 809 119

29 Výrobky chemické organické 719 322

90 Přístroje optické foto kinem lékař
chirurg ap

646 432

73 Výrobky ze železa nebo oceli 317 145

70 Sklo a výrobky skleněné 289 868
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86 Lokomotivy vozy zařízení dopravní
mechanická

280 702

72 Železo a ocel 234 526

32 Výtažky taniny barvy pigmenty laky
tmely apod

227 152

Hlavní položky dovozu ČR z Indie v r. 2015

HS Kód Název zboží tis. CZK

30 Výrobky farmaceutické 1 842 296

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

1 765 559

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

1 734 919

61 Oděvy doplňky oděvní pletené
háčkované

1 549 473

87 Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

1 404 598

62 Oděvy doplňky oděvní jiné než
pletené háčkov

1 322 423

29 Výrobky chemické organické 1 321 845

73 Výrobky ze železa nebo oceli 944 350

64 Obuv kamaše apod výrobky části
těchto výrobků

803 908

52 Bavlna 432 781
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Podrobná zbožová statistika je k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna v oblasti služeb zahrnuje z indické strany především služby v oblasti IT a komunikačních technologií. Z
české strany jsou hlavní položkou služby bankovní povahy (společnost Home Credit na indickém trhu) a servis
poskytovaný na dodané stroje a zařízení.

Bilance ve vzájemném obchodu se službami - 2016 (v mil. CZK)

Položka Kredit Debet Bilance

Výrobní služby u cizích
fyzických vstupů (služby
zpracování zboží)

9,2 10,1 -0,9

Opravy a údržba jinde
neuvedené

3,3 32,2 -28,9

Doprava 669,5 716,7 -47,1

Cestovní ruch 716,9 7,7 709,1

Stavební práce 0,6 0,3 0,3

Pojišťovací služby a penzijní
financování

11,0 30,8 -19,8

Finanční služby 3,5 3,6 -0,1

Poplatky za využívání
duševního vlastnictví jinde
neuvedené

20,3 1,3 19,0

Telekomunikační služby,
služby v oblasti počítačů a
informační služby

330,8 758,1 -427,3

Ostatní podnikatelské
služby

164,9 934,4 -769,5

Osobní, kulturní a rekreační 8,4 0,9 7,5
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služby

Výrobky a služby vládních
institucí jinde neuvedené

18,9 0,0 18,9

Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

Služby celkem 1 957,2 2 496,2 -538,9

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

Název společnosti Předmět činnosti Sídlo

Indičtí investoři v ČR

Arcelor Mittal Steel Hutnictví Ostrava

Alok Industries Textilní průmysl Mileta - Hořice

DINA - HITEX Zdravotnický materiál Bučovice

Genpact Czech IT, firemní poradenství Praha

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Léčiva Medicamenta - Praha

Kanoria Chemicals & Industries Ltd. Elektronika pro automobilový
průmysl

koupila švýcarskou společnost APAG
Holding, včetně dceřiné společnosti
APAG Elektronik s.r.o. Pardubice

Infosys BPO IT sektor, finančnictví a účetnictví Brno

Lloyd Electric and Engineering Elektrotechnický průmysl převzetí společností Luvata Czech,
Janka Radotín - Praha

Minda Management Services Ltd. Automobilový průmysl Minda Schenek Plastic Solutions
- Liberec
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Ashok Piramal Group Automobilový průmysl vstup převzetím PMP PAL
International (dříve PAL)

Spentex Industries Ltd. Textilní průmysl Schoeller - Litvínov

Tata Potravinářský průmysl Jemnice (dříve Jemča) - Tata Global
Beverages Czech Republic

Varroc Group a Varroc Lighting
Systems

Automobilový průmysl vlastník novojičínského Autopalu

Zomato Internetové služby vstup převzetím internetového
serveru Lunchtime

Čeští investoři, zastoupení českých firem a aktivní české firmy v Indii

Název společnosti Předmět činnosti Sídlo

Alta Strojírenství Dillí

Bonatrans India Železniční kola a dvojkolí Aurangabad

BTL Zdravotnická technika Dillí

ČKD Blansko India Energetické strojírenství Dillí

CATAI Výcvik leteckého a letištního
personálu

Gurgaon

Conteg Rozvaděče, systémová řešení a
služby pro datová centra

Bengaluru

Doosan Škoda Power Parní turbíny, systémy a řešení Gurgaon

Dormer Pramet Destičkové řezné nástroje Dillí

Eldis Radary Hyderabad

Gearspect Měřící přístroje na ozubená kola Pune

FANS ASIA Chladící věže Gurgaon

FERMAT Machinery Obráběcí stroje Bengaluru
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Flying Academy Výcvik pilotů Gurgaon

Home Credit Poskytování spotřebitelských půjček Gurgaon

IWET Čističky vody Dillí

Lasvit Světelné plastiky a
dekorativní objekty ze skla

Gurgaon

Omnipol Civilní a vojenská technika Dillí

Papcel Stroje pro papírenský průmysl Hyderabad

Preciosa Sklářství Mumbai

Ray Service Kabelové svazky Noida

Retia Elektronika, záznamová zařízení Dillí

Remdox Investment Management Nemovitosti a investice Cochin

Tajmac ZPS - divize Manurhin Obráběcí stroje Belgaum

Tatra Trucks Nákladní automobily Bengaluru

Technicoat Aplikace konstrukčních plastů ve
formě funkční povlaků

Pune

TOS INDIA Machine Tools Obráběcí stroje Bengalúru

Transcon Zařízení letišť Gurgaon

Starlife Food Supplement Pvt. Ltd. Potravinové doplňky Dillí

STROS ESQUIRE Stavební a průmyslové výtahy Vadodara

Škoda Auto India Pvt. Ltd. Automobily Aurangabad

UniControl Electronics Czech Elektronická zařízení pro
dopravní techniku

Bengaluru

Vítkovice India Power Pvt. Ltd. Strojírenská výroba Dillí
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ZKL Bearings Pvt. Ltd. Ložiska Mumbai, Kolkata

Zetor Tractors Traktory Chandigarh

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Uvedeny jsou pouze smlouvy ekonomicko-obchodního charakteru. Sukcese do bývalých československých smluv se
uskutečnila v červnu roku 2001.
· Dohoda o spolupráci při mírovém využívání atomové energie (1970)
· Třetí dohoda o vědeckotechnické a průmyslové spolupráci (1974)
· Dohoda o zamezení dvojího zdanění (1986)
· Obchodní dohoda a Protokol o likvidaci zůstatku v nekonvertibilních rupiích (1993)
· Dohoda o letecké dopravě (2000)
· Dohoda o zamezení dvojího zdanění (1999)
· Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky (2010)
· Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky (2012)
· Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou (2014)
· Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
(2014)

· Dohoda o spolupráci mezi agenturami CzechInvest a Invest India (2013)

Poznámka: Platnost Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic (z roku 1998) po
vypovězení indickou stranou skončila dne 26. dubna 2017 (stejně jako k ní následně sjednaný protokol z roku 2011).
Investice dosud realizované mezi oběma zeměmi jsou po skončení platnosti dohody po dobu dalších patnácti let tímto
smluvním ujednáním nadále chráněny - tzv. sunset clause. Dohodu by měla v budoucnu nahradit sjednávaná dohoda o
obchodu a investicích mezi EU a Indií.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V Indii realizuje projekty rozvojové spolupráce velmi omezený počet zemí a jejich počet se dále snižuje. Indie nepatří mezi
prioritní země české rozvojové spolupráce.

Aktivní je však v Indii několik českých nevládní organizací především na severu země (Brontosauři v Himálajích, Surya,
Blueland), soukromé charitativní instituce (Česká katolická charita, Adra ČR) a firmy, které využívají jiných forem
financování včetně fondů EU. Zmíněné organizace se zaměřují na vzdělávání a na pomoc sirotkům a chudým.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Indická ekonomika je podle posledního publikovaného žebříčku sestaveného Světovou bankou sedmou největší
ekonomikou na světě a mezinárodní Měnový fond předpovídá, že se Indie v roce 2017 posune o jednu příčku výše. Vděčí
za to rychlému růstu hospodářství, který v posledních letech dosahoval kolem sedmi procent a Indie se tak od roku 2015
stala nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou.

Motorem růstu indické ekonomiky není na rozdíl od jiných rychle rostoucích zemí export, ale domácí spotřeba. Indie tak
dlouhodobě vykazuje hluboké záporné saldo na obchodním účtu platební bilance, které dosahuje kolem 100 miliard
dolarů ročně. Výrazně vyšší objem dovozů do Indie přitom mimo jiné ukazuje, že světoví exportéři se na indickém trhu ve
srovnání s domácí konkurencí velmi dobře prosazují. Naopak indické firmy mají na zahraničních trzích zřejmě nižší
konkurenceschopnost nebo se zatím „spokojí“ s rychle rostoucí poptávkou v Indii, která je vydatně živená hospodářským
růstem. Rychle rostoucí trh je pro český export nepřehlédnutelnou příležitostí.

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

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Indie je jedním z největších výrobců vozidel na světě. Ve finančním roce 2015-2016 bylo vyrobeno 23,96 milionů vozidel.
Z toho 80 % připadlo na jednostopá vozidla. Podíl dvoustopých vozidel na přepravu osob dosáhl 14 % celkové výroby.
Podíl tříkolek a nákladních vozidel činil shodně 3 %. Celkově se meziročně produkce zvýšila o 2,58 %, podstatně rychleji
však rostl segment automobilů, který si meziročně přispal zvýšení objemu produkce o 7,24 %. Příležitosti pro české firmy
spočívají v alespoň částečné výrobě (montáži) osobních i nákladních vozidel včetně traktorů, ale také ve výrobě
automobilových komponentů s indickými partnery v rámci společných podniků.

Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě daná rozlohou indického subkontinentu a zlepšující se životní úrovní dynamicky stoupá. Tím
vzniká tlak na výstavbu nových letišť, modernizaci a zvyšování kapacity letišť stávajících. V Indii funguje více než 400
letišť. V největších městech (Bengalúru, Dillí, Hajdarábádu, Kočínu a Mumbaí) jsou letiště provozována soukromými
společnostmi a zejména tato letiště prošla nebo procházejí modernizací. Plánuje se výstavba nových letišť v Goa,
Ahmedabadu, Trivandru a Sikkimu. Velké množství letišť však prakticky není nevyužíváno. Letištím scházejí moderní
radarové a navigační systémy k řízení leteckého provozu. Zvyšující se poptávka po letecké dopravě se promítá i do
potřeby rozšiřování letadlového parku včetně letadel s nižší přepravní kapacitou, která jsou vyráběna v ČR a hodí se pro
provoz v odlehlých oblastech. Počet vnitrostátních letenek prodaných ve finančním roce 2014-2015 dosáhl 70 milionů.
Nová vládní politika rozvoje letecké dopravy chce vytvořit takové podmínky, aby se počet letenek zvýšil na 300 milionů
v roce 2022 a dokonce 500 milionů v roce 2027. Indie se celkovým počtem prodaných letenek řadí mezi deset největších
trhů na světě a má vizi stát se součástí vedoucí trojice pomyslného žebříčku. Údržba a oprava letadel se musí provádět
v zahraničí, domácí servisní kapacita není dostatečná. Příležitosti mají české firmy v doprovodných službách, včetně
školení pilotů a dispečerů letového provozu. Šanci mají rovněž dodavatelé dílů a komponent včetně motorů pro letecký
průmysl.
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Energetický průmysl

Nedostatek elektrické energie v určitých oblastech a časté výpadky v dodávce proudu představují zásadní překážku
rozvoje indické ekonomiky. Zlepšující se životní úroveň obyvatelstva a vládou podporovaný růst průmyslové výroby
v rámci konceptu Make in India bude nadále zvyšovat poptávku po elektřině. Velká očekávání jsou spojována
s obnovitelnými zdroji energie a s jadernou energetikou. V plánu je obrovské navýšení kapacity solárních elektráren (z
5000 MW na 100 000 MW instalovaného výkonu) a také větrných elektráren (o více než 60 000 MW instalovaného
výkonu). Počítá se s rozvojem biomasy a také lepším využití vodního potenciálu včetně přečerpávacích vodních elektráren.
Instalovaný výkon jaderných elektráren by se měl do roku 2022 více než zdvojnásobit na 13 500 MW a za dalších deset let
by měl dosáhnout 63 000 MW. Vedle výstavby vlastních indických reaktorů se počítá s dodávkami elektrárenských bloků
z Ruska, USA a Francie. Čeští dodavatelé budou moci využít výhod znalosti zahraničních technologií a skutečnosti, že
mohu nabídnout kompatibilní řešení.

Chemický průmysl

Spotřeba chemických výrobků na hlavu je v Indii hluboko pod světovým průměrem. Dovoz chemikálií je relativně méně
zatížený cly. Šance na indickém trhu vidí i zahraniční investoři. Podle analýzy společnosti Tata by měla výroba chemikálií
v Indii do roku 2019 díky průměrnému devítiprocentnímu růstu překročit hranici 200 mld. USD. Poroste například
spotřeba léčiv a s rozvojem intenzivního zemědělství také používání chemických hnojiv a agrochemických produktů. V
českém vývozu se tradičně prosazují některé chemikálie, které jsou určené pro další průmyslové zpracování, například v
elektrotechnickém průmyslu.

ICT

Indický ICT sektor patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům indické ekonomiky a hraje důležitou roli při její
transformaci. Potenciál potvrzuje přítomnost klíčových globálních společností v Indii, kterou charakterizuje mimo jiné
vysoký příliv zahraničních investic (17,6 mld. USD v období 2000 – 2015). Indie se stala globálním centrem poskytování
sdílených služeb, ale také vývoje počítačových programů. Přestože Indie patří k zemím s nejvyšším počtem obyvatel
s připojením k Internetu, má zatím ještě stále velké rezervy v rozvoji vysokorychlostních sítí, v digitalizace služeb a
digitální gramotnosti. Vláda proto připravila program Digital India, který si vyžádá investice v řádech desítek miliard USD
v následujících pěti letech.

Kovozpracovatelský průmysl

V českém vývozu se prosazuje ocel a výrobky z oceli. Indie nadále dováží významné množství nástrojové oceli, protože
domácí výroba nedosahuje takového objemu, aby stačila pokrýt poptávku po tomto druhu oceli v různých oblastech
průmyslové výroby. Indická vláda v tomto směru dokonce projevila zájem o převod českých technologií výroby nástrojové
oceli. S úspěchem se na indickém trhu prosazovaly v uplynulém období také například ocelové nádoby na plyn.

Obranný průmysl

Indie je největším dovozcem zbraní na světě. Stále se jí nedaří obrátit převahu objemu dovozů zbraní a vojenské techniky
nad domácí výrobou vyjádřenou poměrem 7:3. Příležitost k uplatnění budou mít špičkové české technologie, které se
prosazují celosvětově – například radiolokátory. Stejně tak mají šanci české firmy s nabídkou modernizace techniky ruské
provenience. Politické ambice Indie budou udržovat tlak na posilování bojeschopnosti a tím i na vyšší výdaje na nákup
techniky. Indie usiluje o diverzifikaci dodavatelů (mezi standardní patří Rusko, Izrael, Velká Británie, Francie atd.). Velmi
dynamicky se rozvíjí spolupráce s obranným průmyslem USA. Indická vláda do značné míry liberalizovala příliv přímých
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zahraničních investic do domácího obranného průmyslu a zrychlila vydávání povolení na zbrojní výrobu soukromým
firmám s cílem podnítit vytváření společných podniků zabývajících se výrobou zbraní a vojenské techniky a podpořit
přísun moderních zahraničních technologií. Zároveň však v nové koncepci nákupní politiky vláda prosazuje vyšší podíl
domácí přidané hodnoty v rámci iniciativy Make in India.

Sklářský a keramický průmysl

České sklářské firmy v posledních letech věnují indickému trhu velkou pozornost. Zvyšující se životní úroveň střední
příjmové třídy stimuluje poptávku po kvalitnějších dekorativních výrobcích ze skla. Výstavba reprezentativních
rezidenčních komplexů, nákupních center, luxusních hotelů a nových letištních hal pak představuje šanci pro
velkoprostorové sklářské instalace. Na indickém trhu se prosazují i skleněné komponenty na oděvech a skleněná bižuterie
pocházející z českých skláren.

Strojírenský průmysl a těžební průmysl

České strojírenství se může opřít o dlouholetou tradici dodávek do Indie a velice dobré jméno především u obráběcích
strojů. Indické státní podniky potřebují modernizovat vybavení svých strojírenských provozů a posílit
konkurenceschopnost ve vztahu k dovozu. Dynamicky rostou nové kapacity vytvářené soukromým sektorem, jež budou
mít perspektivně dominantní postavení. Výrazným znakem uplynulého období byla skutečnost, že se strojírenské firmy
začaly opět prosazovat na indickém trhu a to nejen dodavatelsky, ale také výrobní spoluprací a prostřednictvím zakládání
společných podniků. Pokud jde o těžební průmysl, příležitosti jsou především v těžbě uhlí. Přestože má Indie jedny z
největších zásob uhlí na světě, musí uhlí dovážet. Ve fiskálním roce 2015-2016 bylo v Indii vytěženo 640 mil. tun uhlí a
vláda ve spolupráci se státní společností Coal India usiluje o to, aby bylo možné do roku 2019-2020 zvýšit celkovou těžbu
na jednu miliardu tun ročně. Produktivita těžby je v důsledku absence moderních technologií zatím relativně nízká.
Převažuje povrchová těžba s podílem 93 % z celkového objemu. V hlubinné těžbě, která by se měla do budoucna více
rozvíjet, mají české strojírenské firmy výhodu, protože disponují technologiemi, jejichž zavádění do praxe je v Indii teprve
na začátku.

Textilní průmysl

Uplatnění nalézá v Indii příze pro další průmyslové využití v textilním, ale také například v papírenském průmyslu. K
výrobkům z příze, které se do Indie z České republiky vyvážejí, patří i provazy a lana. O indický trh se aktivně zajímají i
čeští výrobci oděvů patřících do vyššího cenového segmentu.

Služby

Indický trh nabízí celou řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí v jednotlivých sektorech služeb. Ve
finančních službách je tento prostor již nyní využíván. K dalším perspektivním oblastem patří zejména cestovní ruch a
dopravní služby, zejména v letectví. Velký potenciál má přijímání studenů na české vysoké školy. Indii patří jedno z
předních míst v počtu studentů/samoplátců odcházejících studovat do zahraničí (tradičně do Velké Británie, ale nově také
ve velké míře do USA, Kanady, Austrálie atd.). ČR může nabídnout indickým studentům studium v angličtině, především
pokud jde o lékařství, chemii, zemědělství, ekonomii a technické obory.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Indie musí věnovat větší pozornost projektům ochrany životního prostředí i vodohospodářství. Problémem je nedostatek
financování a dodržování zákonů. Vláda vyhlásila dva velké programy s potenciálem pro uplatnění dodávek českých firem
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– Projekt oživení řeky Gangy, která je velmi znečištěná, a projekt „Smart Cities“, který bude řešit infrastrukturu v celkem
100 vybraných indických městech se všemi návaznostmi na inženýrské sítě, kanalizaci, vodní hospodářství a ochranu
životního prostředí. Šanci mají české firmy nabízející inteligentní řešení v oblasti řízení a regulace městské dopravy,
zavádění ekologicky čistých pohonů, zavádění inteligentních sítí a podpory řízení městských služeb k efektivnímu
využívání energií a přírodních zdrojů (vody), podpory využití obnovitelných zdrojů energie, systémů inteligentního řízení
veřejného osvětlení, monitorování a diagnostikování poruch v městské infrastruktuře. Jedná se o jednu z klíčových priorit
centrální vlády, jakož i vlády jednotlivých svazových států, na jejíž implementaci jsou vynakládány značné prostředky z
veřejných rozpočtů, a jejímž prostřednictvím se má zvýšit kvalita života ve městech.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví v Indii má stoupající úroveň, existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické
elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v Indii počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují
moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování
dovážených produktů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je stále velmi významným sektorem indického hospodářství. Podílí se 14,5 procenty na tvorbě HDP a
zaměstnává téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Vláda usiluje o zajištění zavlažování rozsáhlých ploch a o
úsporné zacházení s vodou. Zvyšuje se také prodej umělých hnojiv a použití mechanizace, především traktorů a dalších
zemědělských strojů s cílem maximalizovat výnosy na hektar a minimalizovat ztráty.

Potravinářství se může v Indii vzhledem k rostoucímu počtu obyvatelstva opřít o rostoucí poptávku. Přičemž zlepšující se
životní úroveň se promítá do změny spotřebitelských vzorců a větší šanci tak mají západní potraviny. Na trhu se ve větší
míře uplatňují například cereálie a to i na bázi ovesných vloček. Poptávka je po kvalitním bílém máku, který se pěstuje
v ČR a má uplatnění mimo jiné jako příměs do indického koření. Indie dováží celou řadu potravin a mezi ně patří
například také ocet. Zvyšuje se i zájem o racionální zdravou výživu – např. alternativní sladidla, jako je melasa.

Pivo patří v Indii po whisky k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům a produkce piva každým rokem rychle roste. Indické
pivovary produkují pivo „mild“ (4-5 % alkoholu) a „strong“ (6-8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v 650 ml lahvích.
Clo na dovoz piva představuje 100 % hodnoty zboží, proto jdou velké nadnárodní pivovarnické skupiny raději cestou
vaření piva přímo v Indii. Potenciál pro prodej českého piva v Indii není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o
ČR jako pivní velmoci a Indům české pivo chutná. S rostoucí spotřebou piva mají šanci čeští producenti chmele.

Zpracovatelský průmysl

Konkrétně jde především o dřevozpracující a papírenský průmysl. Dřevo jako surovina má v Indii stále mnohem širší
uplatnění než v průmyslově vyspělých zemích. Je důležitým materiálem v celé řadě oborů od výroby nábytku až po
stavebnictví. Zpracování dřeva má vazbu i na papírenský průmysl, který má před sebou velmi dobrou perspektivu, protože
spotřeba papíru na obyvatele je v Indii hluboce pod průměrem vyspělejších zemí. Dominantním zdrojem energie je v Indii
uhlí. Indie má sice jedny z největších zásob uhlí na světě, ale toto uhlí je nekvalitní a není koksovatelné. Indie proto dováží
koks.

Železniční a kolejová doprava

Indie se intenzivně věnuje rozvoji meziměstské a městské dopravy, která zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Výstavba metra
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probíhá nebo se plánuje v řadě indických metropolí. Zvažují se nové trolejbusové či tramvajové linky. Indické železnice
potřebují zásadní modernizaci, novou infrastrukturu, zvýšení bezpečnosti při současném zvýšení rychlosti, obnovu a
zásadní doplnění vozového parku, zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení přepravní kapacity. V následujících letech má
být stávající délka 114 tisíc kilometrů železnic navýšena na 138 tisíc kilometrů. Počet denně přepravených osob se má
zvýšit z 21 miliónů na 30 miliónů a roční objem přepraveného nákladu z jedné miliardy na 1,5 miliard tun. Celkový objem
vynaložených finančních prostředků je plánován na 140 mld. USD, velkou část z nich pak budou tvořit soukromé investice.
Podílet se budou i zahraniční partneři, jako v případě rychlodráhy mezi Mumbaí a Ahmedabadem, jejíž výstavbu bude
z více než 80 procent úvěrovat Japonsko. Příležitosti mají české firmy v dodávkách vlastních řešení, v subdodávkách
s místními nebo zahraničními partnery i ve výrobě v rámci společných podniků v Indii. Všeobecně je problémem velkých
indických měst znečištění ovzduší, na němž nesou z velké části vinu naftové motory a kvůli nařízení nejvyššího soudu
musí indická železnice reagovat na to, že lokomotivy s naftovými motory mají omezený vstup do velkých měst.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a
ostatní plynové turbíny

HS 8402 – Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj.

Chemický průmysl HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem.
zpracování

HS 2808 - Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné

HS 2916 - Kyseliny monokorboxylové acyklické
nenasycené

HS 3818 - Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem průmyslu
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Strojírenský průmysl a těžební průmysl HS 8426 - Jeřáby sloupové otočné pojízdné lanové
vozíky

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod. s
pohonem

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod.

HS 9999 - Těžební zařízení

ICT HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 0105 -Drůbež

HS 1004 - Oves

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí,
ostatní

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj

HS 1109 - Lepek pšeničný i sušený

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod lupulin

HS 2209 - Ocet stolní náhražky z kyseliny octové

HS 2303 - Zbytky škrobárenské řízky řepné bagasa mláto
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Obranný průmysl HS 8710 - Tanky aj vozidla bojová obrněná i se zbraněmi

HS 9301 – Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery
apod.

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8413 – Vodní čerpadla

HS 8421 – Stroje na čistění a filtraci vody

CPA 37 - Služby související s odpadními vodami

Sklářský a keramický průmysl HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

Zpracovatelský průmysl HS 2713 - Koks živice petrolejové aj zbytky olejů

HS 4408 - Dýhy,listy na překližky
apod,rozřezané,loupané,i hoblov,apod,,‹›

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem
zpracování

HS 4806 - Papír pergamenový pauzovací aj hlazené
papíry

HS 4812 - Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp,

HS 4907 - Známky tiskopisy šekové bankovky akcie apod

Textilní průmysl HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5509 - Příze z vláken střižových chemických

HS 5607 - Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod
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Automobilový průmysl HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu
osob

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou
osobní

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8706 - Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj

Železniční a kolejová doprava HS 8601 - Lokomotivy lokotraktory

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

Civilní letecký průmysl HS 8802 - Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče startovací

HS 8526 – Přístroje radiolok. apod. radiové pro řízení
dálkové

HS 8411 - Turbo-jets, turbo-propellers and other gas
turbines,

Kovozpracovatelský průmysl HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Služby CPA 85.42 - Služby v oblasti terciárního vzdělávání

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

Investice

S liberalizací investičních pravidel se v Indii otevírá prostor pro investiční projekty českých firem. Největší a nejstarší
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investicí společnosti z ČR v Indii je závod na výrobu automobilů Škoda v Aurangabádu ve státě Maharáštra. V dubnu 2016
zde byl slavnostně otevřen závod společnosti Bonatrans na výrobu železničních soukolí. Úspěšné ale mohou být i
investice menších firem, jako například společný podnik na výrobu přístrojů na měření přesnosti ozubených kol
společnosti Gearspect v Pune nebo závod na výrobu průmyslových a stavebních výtahů společnosti STROS a indického
partnera Esquire.

Z hlediks počtu vytvořených pracovních míst je největším investičním projektem založení dceřiné společnosti HomeCredit
ze skupiny PPF v Indii, která rozšiřuje svůj podíl na trhu postupně svou sítí poboček pokrývá jednotlivé svazové státy.

Podíl českých investic v Indii tak postupně roste. Na celkových přímých zahraničních investicích Indie je však zatím
nepatrný. Řada českých firem si však uvědomuje, že investicí do výrobního závodu v Indii může překonat řadu dovozních
bariér. Indický trh je velmi uzavřený a obtížně přístupný.

Některé české firmy se na komplikovaném indickém trhu prosazují ve spolupráci se indickými partnery v rámci společných
podniků, do nichž vkládají technologie a know-how, přičemž indický partner nabízí vybudované zázemí, distribuční síť,
znalosti místních specifik a kapitál. Z hlediska zajímavých odvětví je vidět velký zájem o solární elektrárny. Velký potenciál
však má i zemědělství a potravinářství, které je předmětem zájmu zahraničních investorů. Indičtí podnikatelé mají velký
zájem o spolupráci formou transferu technologií ve strojírenství, obranném a leteckém průmyslu. V obranném průmyslu
se mění vládní politika velkou příležitost cítí velké indické společnosti, které dlouho čekaly na příslušné licence na výrobu
zbrojní techniky. Trvá zájem zahraničních investorů o automobilový průmysl, který se opírá mimo jiné o rostoucí kupní sílu
a obnovený růst prodejů osobních automobilů v posledních letech.

5.2 Kalendář akcí

Akce Popis Termín a místo konání

Veletrh IMTEX 2017 Česká účast na veletrhu obráběcích
strojů - komerční akce CzechTrade
Bengaluru s podporou velvyslanectví
- účast velvyslance na veletrhu.

leden, Bengaluru

Účast české delegace na Summitu
partnerství ve Visakhapatnamu

Účast české delegace vedené
velvyslancem na hospodářském
summitu, který je každoročně jedním
z nejvýznamnějších setkání politiků a
kapitánů průmyslu.

leden, Visakhapatnam

Prezentace obranného a leteckého
průmyslu

Mise českých firem v oblasti
obranného a bezpečnostního
průmyslu při příležitosti veletrhu Aero
India 2017 v Bengaluru nebo v
alternativním termínu.

únor, Bengaluru

Veletrhy Art India a India Design Podpora českých sklářských výrobců únor, Dillí
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na prestižních indických veletrzích.

Podnikatelská mise AMSP Podnikatelská mise ve spolupráci
velvyslanectví, ZK CzechTrade v
Bengaluru a Asociace malých a
středních podnikatelů a živnostníků
ČR.

březen, Bengaluru

Prezentace České republiky pro
indické cestovní kanceláře

Podpora ekonomického potenciálu
plynoucího z incomingové turistiky
do České republiky. Networkingová
akce na velvyslanectvíve spolupráci s
agenturou CzechTourism v předvečer
zahájení veletrhu cestovního ruchu
SATTÉ 2017.

březen, Dillí

Veletrh "World Build India 2017" Komerční akce CzechTrade. Projekt
českého pavilonu na stavebním
veletrhu.

duben, Mumbaí

Výroční zasedání Platformy českých
podniků v Indii

Využití synergií plynoucích ze
vzájemné spolupráce a výměny
informací mezi českými firmami
působícími v Indii.

květen, Dillí

One Mega Event Účast ČR na veletrhu věnovaném
urbanismu, energetice a ochraně
životního prostředí. Spolupráce se ZK
CzechTrade Mumbaí a Bengaluru.

květen, Dillí

Konference a výstava Rail India Vystoupení velvyslance jako jednoho
z hlavních řečníků

květen, Dillí

Den Armády České republiky Prezentace Armády České republiky
za účelem rozvoje spolupráce mezi
ozbrojenými složkami a obranného a
bezpečnostního průmyslu obou zemí.

květen, Dillí

Prezentace českého sklářství Prezentace českých luxusních
sklářských výrobků a špičkového
sklářského designu se zaměřením na
střední a vyšší příjmovou úroveň
zákazníků včetně institucionálních
klientů.

červenec, Dillí a Mumbaí

Veletrh zdravotnické techniky CzechTrade Bengaluru - zajištění červenec, Chennai
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Medicall české účasti na strojírenském
veletrhu.

Účast na veletrhu Annapoorna World
of Food

Ve spolupráci se zahraničními
kancelářemi Czech Trade Mumbaí a
Bengaluru – zajištění podpory pro
účast českých firem na veletrhu
s dotací Evropské komise.

září, Mumbaí

Czech Republic Land of Stories Prezentace incomingové turistiky do
ČR ve spolupráci s agenturou Czech
Tourism a českými cestovními
kancelářemi.

září, Dillí, Bengaluru a Mumbaí

Indie jako partnerská země na MSV
2017

Přiblížení indických zákazníků českým
firmám. Podpora Veletrhů Brno a
kongresové turistiky.

říjen, Brno

Zasedání smíšené komise pro
hospodářskou spolupráci

Zasedání se podle možností
uskuteční na okraji MSV 2017, jehož
se Indie zúčastní jako partnerská
země.

říjen, Brno

Prezentace českých dodavatelů pro
městskou hromadnou dopravu

Představení českých firem, které
vyrábějí vozidla, elektrické motory a
zařízení využitelná v městské
hromadné dopravě spolu s prezentací
systémů městské hromadné dopravy
v ČR. Spolupráce s asociací ACRI.

říjen, Dillí

Řídící výbor pro spolupráci v
železničním průmyslu

V návaznosti na podepsané
memorandum o spolupráci v oblasti
železnic a železničního průmyslu by
mělo zasedání smíšeného Řídícího
výboru rozpracovat výsledky návštěvy
ministra železnic v ČR v roce 2016.

říjen, Dillí

India Manufacturing Show CzechTrade Bengaluru - zajištění
české účasti na strojírenském
veletrhu.

říjen, Bengaluru

Stavební veletrh ACETECH CzechTrade Mumbaí - zajištění české
účasti na stavebním veletrhu.

listopad, Mumbaí

IME 2017 Podpora a zviditelnění české expozice
na veletrhu dobývací techniky osobní

listopad, Kolkata
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účastí velvyslance, pokud se bude
účastnit větší počet českých firem.

Představení potenciálu
kinematografického průmyslu

Prezentační akce zaměřená na
přilákání indických filmařů k tvorbě
snímků v České republice. S cílem
přilákání indických investic a navýšení
incomingového turistického ruchu.

termín neurčen

Podpora incomingové turistiky
prostřednictvím bollywoodského
filmu

Využití synergií plynoucích z uvedení
do distribuce nového
bollywoodského filmu s hvězdným
obsazením natáčeného v České
republice k podpoře incomingové
turistiky.

termín neurčen

Slavnostní uvedení jednoho z nových
modelů vozů Škoda na indickém trhu

Podpora podnikatelského úspěchu
prostřednictvím účasti velvyslance na
slavnostním uvedení jednoho z
nových modelů vozů Škoda na
indickém trhu.

termín neurčen
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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

Platí zde stejné zásady pro úspěšný vstup na trh, jako v jiných rozvojových zemích. Velmi důležitá je správná volba
spolehlivého a schopného místního obchodního zástupce či obchodního partnera. Vyplatí se investovat finanční
prostředky do průzkumu trhu a stojí za zvážení využít na začátku služeb kunzultantské firmy nebo se opřít o zkušenosti a
zázemí místní firmy.

Firmy, které nově vstupují na indický trh, mohou konzultovat své záměry s obchodně-ekonomickým úsekem
Velvyslanectví ČR v Dillí a se zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade v Mumbai a v Bengaluru.

Indie představuje jeden z největších trhů světa. Ročně vytvoří 7. největší hrubý domácí produkt na světě. Podnikání v Indii
však pro evropské firmy není snadné. Na jedné straně je místní trh lákavý kvůli velké poptávce, která navíc každoročně
dynamicky roste. Na druhé straně je tento trh chráněný bariérou cel, administrativních překážek a zvyklostí. Je nutné se
připravit na konkurenci v tržních segmentech s nižší technologickou náročností, oblastech nenáročných na know-how.
Zde je nutné čelit místní konkurenci, jejíž výhodou je levná (prakticky nevyčerpatelná) pracovní síla.

Obchodování s pomocí místních zástupců je obvyklé a mnohdy nevyhnutelné. V každém případě je třeba dobře zvážit
rozsah pravomocí obchodního zástupce včetně územního rozsahu působnosti. Vzhledem k rozlehlosti teritoria je někdy
vhodné mít více obchodních zástupců. Nelze doporučit automatické udělování neomezeného výhradního zastoupení. V
praxi se osvědčilo zastupování formou “ad hoc” s omezenou platností a možným prodloužením smlouvy v závislosti na
výsledcích zástupce. Nedoporučuje se uzavírat smlouvy za pevný plat, který není vázaný na výsledky.

Pro usnadnění podnikání v Indii byl vládou zřízen portál pro podnikatele, který funguje jako průvodce v problematice
získávání nejrůznějších povolení.

Indický oficiální portál pro G2B „eBiz“: www.ebiz.gov.in/home/

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Vstup na indický trh rozhodně není jednoduchý. Je to dáno jeho velikostí, odlišnou podnikatelskou kulturou a mnoha
dalšími faktory, včetně náročných byrokratických procedur. Ačkoliv vláda systematicky usiluje o zlepšování
podnikatelského prostředí v Indii, ve zprávě Světové banky "Doing Business" pro rok 2017 si Indie polepšila o proti
předchozímu hodnocení pouze o jednu příčku a posunula se na 130 místo v žebříčku 190 zemí.

Indie také patří mezi země s poměrně vysokým indexem vnímání korupce (79. místo podle Transparency International). Je
nutné počítat s nejrůznějšími administrativními průtahy při vyřizování různých povolení.

Podle průzkumu Světové banky je průměrná doba nutná k uzavření kontraktu v Indii 425 dnů (pro srovnání Singapur 69
dnů, Čína 241 dnů). České firmy, které na indickém trhu již působí, mají se zdlouhavým jednáním při uzavírání kontraktů
značné zkušenosti. Pro eliminaci nebo minimalizaci rizik, problémů a komplikací je nutné se velmi důkladně věnovat
přípravě před uzavíráním smluv. Ve zmiňovaném hodnocení Světové banky ("Doing Business" pro rok 2017) patří soudní
vymahatelnost smluv v obchodním styku mezi nejhůře hodnocené oblasti (spolu se získáváním stavebních povolení a
placením daní).

Kromě čistě obchodních a podnikatelských vztahů je třeba sledovat i oblast politickou. Politické krize mohou ohrozit i
velmi solidně etablované a fungující vazby. Otřesy na poltitické scéně mohou mít významný dopad na obchodní sféru,
kde je stále velmi silná role státu. Ústní sliby nepředstavují záruku pozdějšího plnění závazku.

Podrobné informace o vstupu na indický trh lze získat mimo jiné prostřednictvím specializovaného portálu Evropské unie
pro obchodníky "Market Access Database".

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zakládání poboček a dceřiných společností se v Indii řídí Zákonem o společnostech (Indian Companies Act 1956) a
pravidly Indické centrální banky (Reserve Bank of India, RBI).

Zahraniční společnosti si mohou v Indii založit:

• 100% vlastněnou společnost (wholy-owned subsidiary) nebo společný podnik s indickou firmou (joint-venture);
• pobočku (branch office), která může vykonávat obchodní činnost;
• kontaktní kancelář (liaison office) nebo zastoupení (representative office) – jedná se v podstatě o zastoupení cizí

firmy za účelem průzkumu obchodních možností, které nemůže vykonávat obchodní činnost;
• projektovou kancelář (project office), která se otevírá za účelem realizace konkrétního projektu.

Právní forma, kterou zahraniční společnost pro svou přítomnost v Indii zvolí, má mimo jiné dopad na zdanění. Rozlišuje
se, jestli provozuje svou činnost „v Indii“ nebo „s Indií“. Většina zahraničních společností obvykle v Indii zakládá plně
vlastněné dceřiné společnosti (wholly owned subsidiary – WOS) nebo společné podniky (joint venture – JV). Tyto jsou
zdaněny jako indické firmy, neboť jsou považovány za daňové rezidenty. Pobočka (branch office) je daněna jako
zahraniční firma.
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Zahraniční společnost se s žádostí obrací na Indickou centrální banku (Reserve Bank of India – RBI) a musí dodat
požadované dokumenty pro obchodní rejstřík, který spravuje Ministerstvo podnikových záležitostí. Je nutné specifikovat
rozsah předpokládaného působení, dále je nutno dodat výpis z obchodního rejstříku a výsledek hospodaření mateřské
společnosti za poslední finanční období. Souhlas s otevřením kanceláře je obyčejně vydán do jednoho měsíce. Podle
sektoru, do kterého zahraniční investor hodlá vstoupit, je určen maximální možný majetkový podíl v zakládané
společnosti, který může být ve vlastnictví zahraničního subjektu - viz kapitola věnovaná investicím. Zaměstnávání cizinců a
místních sil se řídí místními právními předpisy. Podrobné informace je možno získat na stránkách Ministerstva obchodu a
průmyslu v sekci Secretariat for Industrial Assistence (SIA).

Podnikání v Indii a zakládání poboček nebo dceřiných společností je věnovaná také publikace indické kunzultační
společnosti SKP Business Consulting "Doing Business in India".

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

Propagace na indickém trhu není jednoduchá vzhledem k jeho velikosti a vzhledem ke kulturním a jazykovým
odlišnostem v jednotlivých státech. K reklamě jsou nadále využívána tištěná média, ale velký potenciál mají i elektronická
média, vzhledem k pokračujícímu vysokému tempu rozšiřování přístupu k Internetu. Zejména vysoký počet mobilních
telefefonů je motivací pro využívání soukromé inzerce prostřednictvím tohoto média.

Je samozřejmé, že veškeré propagační materiály musí být zpracovány v angličtině.

Velké množství specializovaných veletrhů, které je možné využít k propagaci a k obchodním jednáním, se koná zejména v
méně horkých měsících v období listopad - březen. Bližší informace o veletrzích je možné nalézt např. na stránkách India
Trade Promotion Organisation anebo webových stránkách firem pořádajících veletrhy a velkých podnikatelských sdružení
FICCI, CII, PHD Chamber of Commerce, Assocham nebo SIAM, která mohou na některých veletrzích fungovat jako
pořadatelé nebo organizátoři doprovodných akcí a konferencí.

Vybraní pořadatelé veletrhů v Indii:

Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd.

Messe Düseldorf India

Messe Frankfurt India

Exhibitions India Group

Engineering Export Promotion Council of India - EEPC

UBM
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Tafcon

Society of Indian Automobile Manufacturers - SIAM

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Indie, jakožto členská země Světové obchodní organizace (WTO), je signatářem dohody TRIPS (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) a je tudíž povinna zajistit minimální požadovanou úroveň ochrany duševního vlastnictví:
autorských práv, obchodních značek, zeměpisných označení, patentů a průmyslových vzorů.

Je také aktivním členem WIPO (World Intellectual Property Organisation) v Ženevě. Zákony upravující oblast ochrany
duševního vlastnictví prošly mnoha změnami, jejichž cílem bylo uvést je do souladu s odpovídajícím standardem
vyspělých zemí.

Legislativa ochrany duševního vlastnictví:

Autorská práva - "copyright": řídí se zákonem Indian Copyright Act z r. 1957, který byl změněn v r. 1999 a plně odráží
požadavky Bernské konvence (Indie je členem). Úpravy tohoto zákona nabyly účinnosti k 15.1. 2000 a zákon je plně
v souladu s požadavky TRIPS.

Obchodní značky: původní Trade and Merchandise Marks Act z r. 1958 byl nahrazen tzv. Trademarks Act z r.1999
s podstatnými úpravami, které vstoupily v platnost 15.9.2003. Toto znění již je plně v souladu s dohodou TRIPS. Ve stejný
den byl také ustaven tzv. Intellectual Property Appellate Board se sídlem v Chennai.

Zeměpisná označení: zákon o zeměpisných označeních, The Geographical Indications of Goods (Registration and
Protections) Act byl schválen v r. 1999, změněn v r. 2002 a vstoupil v platnost 15.9.2003. Zároveň byl také ustaven Registr
zeměpisných označení se sídlem v Chennai. Problematika zeměpisných označení je stále na programu jednání mezi Indií a
EU.

Průmyslový design: řídí se zákonem The Design Act 2000, který byl vydaný v r. 2002 poskytuje minimální ochranu
požadovanou TRIPS.

Obecně je v Indii největším problémem padělání léků a nelegální kopírování CD a DVD. Za padělání léků hrozí dokonce
tresty odnětí svobody až na 10 let, výjimečně mohou být až doživotní. Vymahatelnost práva v oblasti ochrany duševního
vlastnictví je ovšem v praxi stále na relativně nízké úrovni.

Vyhledávání ochranných známek on-line
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Čeští podnikatelé, kteří si chtějí zaregistrovat v Indii svou ochrannou známku, mohou nyní již jednodušeji zjistit, zda již
není příslušná ochranná známka registrovaná jiným podnikatelským subjektem. V databázích TMview jsou od 26. dubna
2017 přístupné ochranné známky registrované věcně příslušným indickým patentovým úřadem (Office of the Controller
General of Patents, Designs & Trade Marks; CGPDTM).
Na webové stránce TMview (www.tmview.org) si lze zkontrolovat zcela bezplatně a velmi rychle, zda je v účastnických
státech včetně Indie příslušná ochranná známka registrována. Zapojení CGPDTM do poskytování informací o
registrovaných ochranných známkách je konkrétním výsledkem spolupráce mezi Evropskou unií a Indií. Projekt
zpřístupnění databáze ochranných známek registrovaných v Indii byl spolufinancován Evropskou komisí a Úřadem EU pro
duševní vlastnictví (EUIPO).
Databáze TMView po zapojení Indie nabízí rychlý internetový přístup k údajům 57 patentových úřadů. Přidáním téměř
800 tisíc ochranných známek registrovaných v Indii poskytuje TMView nyní informace o více než 43 milionech ochranných
známek.

6.6 Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek je v Indii poměrně rozsáhlý. Zadavatelem mohou být vedle státních a samosprávných orgánů také
státní firmy. Přičemž role státu je v ekonomice velmi silná, protože v některých sektorech, jako je například bankovnictví
nebo těžba uhlí, dominují státní společnosti.

Při zadávání veřejných zakázek je často kladen důraz na realizaci velkého podílu místními firmami. Stát se tak snaží
podpořit rozvoj domácích firem - viz také vládní iniciativa "Make in India", která má obecně za cíl podpořit rozvoj indické
průmyslové základny.

Oznámení o vypsání veřejných obchodních soutěží jsou publikována v tisku, na příslušných webových stránkách nebo
jsou zasílána obchodním komorám a dalším institucím včetně zastupitelských úřadů. Centrálním zdrojem informací o
veřejných zakázkách jsou webové stránky Indické vlády: "Central Public Procurement Portal".

Informace o veřejných zakázkách, které obdrží obchodně ekonomický úsek velvyslanectví, jsou průběžně
publikovány prostřednictvím portálu Businessinfo.cz.

Důležitou roli při získávání zakázek hraje místní konzultant, obchodní zástupce nebo partnerská firma, protože jejich
přítomnost na trhu a kontakty se zadavateli tendrů jsou předpokladem pro včasné získání informací potřebných
pro přípravu nabídky, která pak má větší šance na úspěch.

Velké státní společnosti

Největší indické státní společnosti jsou podle výše obratu a zisku dále členěneny do kategorií. Nejvyšší kategorie nese
název "Maharatna" a tento status získávají indické obří státní společnosti, jejichž roční obrat přesáhl tři roky po sobě 200
mld. INR. Následují nižší kategorie Navratna, Miniratna I a Miniratna II. Z hlediska objemu zadávaných veřejných zakázek
patří tyto velké státní společnosti přirozeně k lídrům na indickém trhu.

Kategorie "Maharatna"

Bharat Heavy Electricals (BHEL)
Coal India
GAIL
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Indian Oil Corporation
NTPC Limited
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
Steel Authority of India (SAIL)

Kategorie "Navratna"

Bharat Electronics
Bharat Petroleum (BPCL)
Container Corporation of India (CONCOR)
Engineers India
Hindustan Aeronautics
Hindustan Petroleum (HPCL)
Mahanagar Telephone Nigam (MTNL)
National Aluminium Company (NALCO)
National Buildings Construction Corporation (NBCC)
National Mineral Development Corporation (NMDC)
Neyveli Lignite Corporation
Oil India
Power Finance Corporation
Power Grid Corporation of India
Rashtriya Ispat Nigam (RINL)
Rural Electrification Corporation
Shipping Corporation of India

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

S ohledem na rychlost soudů se doporučuje řešit obchodní spory smírčí cestou mimosoudně. V případě řešení sporu
soudní cestou, je nutno počítat se zdlouhavou procedurou, přitom zároveň jde o finančně náročnou záležitost s nejistým
výsledkem. Výjimkou je řešení sporů s velkými indickými státními společnostmi.

Alternativou k soudnímu řízení jsou arbitráže. Jejich výhodou je zpravidla rychlost. Na druhou stranu je však výsledek
arbitráže většinou pro obě strany sporu závazný a narozdíl od soudního řízení již není možné využít opravných prostředků
a odvolat se ve sporu k vyšší instanci.

Obecně platí, že odeslání zboží bez zajištění platby (při vývozu) nebo odeslání platby bez zajištění dodávky (při dovozu) je
spojeno s nepřiměřeným rizikem, které je vhodné eliminovat pomocí vhodných platebních instrumentů a zajišťovacích
mechanismů. Vymáhání menších pohledávek je velmi obtížné.

Je na místě preferovat dokumentární platby před hladkými. Vhodná je platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu
a předání zboží proti dokumentům.

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

Jednací jazyk – Výhodou při obchodování s indickými partnery je jejich velmi dobrá znalost angličtiny a vysoká
dostupnost zdrojů informací včetně různých norem v tomto jazyce. Indové vyhledávají studium v zahraničí v angličtině a
obecně si cestovatelé v Indii s angličtinou v běžném denním styku pohodlně vystačí. Nicméně úředním jazykem Indie je
hindština (ovládá ji přes 40 % obyvatelstva). Dalšími rozšířenými jazyky jsou bengálština (8.1 % obyvatel), telugu (7,2 %
obyvatel), maráthština (7 %), tamilština (5,9 %) a urdština (5 %).
Oslovování - Zpravidla je oslovování formální – tedy příjmením, i když se začíná objevovat anglo-americký způsob
oslovování křestním jménem, zejména u déletrvajících kontaktů.
Sjednávání schůzek - V Indii se přikládá velký význam osobním známostem a to především v obchodní a politické sféře.
Proto je výhodné sjednat si první schůzku na doporučení někoho známého. Dojednávání schůzek není vždy jednoduché.
Schůzky jsou nezřídka potvrzovány až těsně před vlastním jednáním. Přičemž termíny a časy schůzek se mohou průběžně
měnit.
Osobní kontakt je upřednostňován - Indové jsou značně spontánní a chtějí se obyčejně sejít co nejdříve, případně
okamžitě. Dávají přednost osobnímu kontaktu, proto je nutno plánovat výdaje na časté cesty do Indie. Jejich doplňkem
nebo alternativou je mít v Indii svého obchodního zástupce nebo tzv. konzultanta.
Průběh jednání - Jednání je obvykle velmi srdečné, indičtí obchodníci umějí obratně vést rozhovory a velmi ocení, když
jejich český partner projeví zájem o jejich zemi a ukáže, že o ní také něco ví. Během jednání je nutno brát v úvahu, že ne
každé kladné vyjádření indického partnera bude skutečně v budoucnu korespondovat se splněním příslušného závazku,
neboť není v mentalitě Indů odpovídat na něco „ne”.
Dlouhá cesta k podpisu kontraktu - Podpisu kontraktu s indickým partnerem předchází značně dlouhá, často
mnohonásobná jednání. Jakýkoliv ústní příslib ještě neznamená definitivní ukončení jednání. V žádném případě není
možno počítat s tím, že se obchod dojedná během jedné cesty nebo návštěvy veletrhu. Dohodnutý kontrakt je nutno
zásadně uzavřít písemně.
Pozvání domů a dárky - Indický partner Vás rád pozve na návštěvu domů, je vhodné s sebou přinést malý dárek. Může
se přitom stát, že se vůbec nesetkáte s jeho manželkou. Obecně Indové rádi dávají dárky a je nutno s tímto faktem při
návštěvách počítat a zásobit se tradičními českými dárky (sklo má vždy úspěch).
Vizitky – Indové si velmi rádi vyměňují při každé příležitosti vizitky. Přitom se může stát, že se po výměně vizitek během
letmého setkání ani nerozvine relevantní rozhovor. Proto je vhodné se před cestou do Indie vybavit větší zásobou vizitek.
Vizitky se předávají pravou rukou nebo oběma rukama a písmem směřujícím k osobě před Vámi.
Pravá ruka – Obecně se jídlo, nápoje a věci, které předáváte druhé osobě berou vždy do pravé ruky. Levá ruka slouží k
nečistým činnostem, jako je toaleta či zouvání a přenášení špinavých bot.
Stravování a náboženství – Hinduisté nesmějí jíst hovězí maso, protože kráva je považována za posvátné zvíře.
Muslimská menšina v Indii přirozeně nejí vepřové maso. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že v Indii žije více
vegetariánů, než ve zbytku světa. Rozpočítávání porcí na vegetariánské a nevegetariánské je u společného stolování v
Indii naprosto přirozené a běžné. Hostitelé proto musí vždy připravit pohoštění i pro vegetariány.
Alkohol – Muslimové, ale i oddaní hinduisté se vyhýbají alkoholu, který v některých restauracích nemusí být vůbec
podáván. Ostatně prodej alkoholu je v Indii významně omezen a regulován. Zajišťují jej vyhrazené licencované obchody.
Na druhou stranu mezi majetnými Indy je oblíbený velmi drahý alkohol (zejména whisky).
Nastupující velmoc - Indie má ambice stát se jednou ze světových mocností 21. století. Indičtí obchodníci jsou v tomto
ohledu sebevědomí a hrdí na úspěchy, kterých země dosáhla – viz např. vlastní jaderný a kosmický program. Národní
hrdost se však projevuje i odklonem od tradičních „britských“ názvů měst: Bombay (dnes Mumbaí) nebo Kalkata (dnes
Kolkata). Jakékoliv vtipné narážky na Gándhího jsou nepřijatelné a pro Indy není obvyklé hovořit s cizinci kriticky o politice
současné vlády.

Úřední hodiny jsou obvykle v pondělí až pátek od 10:00 do 14:00, případně až do 17:00 hodin. Prodejní doba začíná
okolo 9:00 – 10:00 a v mnohých obchodech končí až okolo 20:00. Den volna se často liší podle jednotlivých čtvrtí nebo
nákupních středisek a trhů. Banky mohou být otevřené i každou druhou sobotu. V sobotu může být pracovní den i v
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některých soukromých firmách.

Svátky - V Indii se slaví velké množství svátků, což je dáno mnohonárodnostním a mnohonáboženským charakterem
země. Jednotný ani vyčerpávající seznam pro celou Indii neexistuje. Slaví se tři hlavní celonárodní svátky – Den republiky
(26. 1.), Den nezávislosti (15. 8.) a Oslava narození Mahátmy Gándhího (2. 10.). Pro většinu obyvatelstva,
tvořenou hinduisty, jsou hlavními svátky Diwali a Holi, jejich datum je pohyblivé.

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

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování
aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující
informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si
před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

K cestám do Indie potřebuje český občan platný pas a vízum, které obdrží na Velvyslanectví Indické republiky v Praze
(adresa: Milady Horákové 60/93, v blízkosti stanice metra Hradčanská). Vyřízení víza trvá v průměru 10 dnů, někdy i déle.
Pokud občan cestuje z Indie do dalšího státu (např. Nepálu), z něhož se bude vracet zpět do Indie, musí mít indické vízum
k několikanásobnému vstupu. V žádosti musí občan zdůvodnit, proč žádá o tento typ víza (MULTIPLE).

Od ledna 2013 Indie zavedla nový způsob vyřizování víz. Žadatel musí nejprve vyplnit žádost on-line, pak ji vytisknout a
doručit ji osobně na Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným
zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronického turistického víza (tzv. eTV) obdrženého
emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před odjezdem do Indie, protože není možné získat je až při příjezdu na
hraničním přechodu.

Další podrobné informace k vízům a případná aktuální doporučení a varování pro cestování do Indie lze získat na
stránkách Ministerstva zahaničních věcí ČR v sekci věnované cestování.

Cestování do Indie je spojeno s určitými zdravotními riziky, doporučuje se proto absolvovat některá očkování podle
plánované délky pobytu a navštívených míst (podrobné informace poskytnou specializovaní lékaři). Je nutné dodržovat
osobní hygienu. Doporučuje se opatrnost při stravování, konzumovat potravu pouze dobře tepelně zpracovanou, ovoce a
zeleninu, kterou „lze oloupat“. Vodu je nejlépe pít pouze z uzavřených plastových lahví, které mají neporušený uzávěr. V
některých oblastech Indie hrozí větší výskyt malárie a horečky dengue. Ve volné přírodě je nutné dát pozor na hady,
jedovaté pavouky, dotěrné opice apod. Informace o aktuálních problémech a rizicích naleznete na stránkách
Velvyslanectví České republiky v Dillí či na stránkách Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní právo není v Indii kodifikováno souhrnné do jednoho kodexu - „zákoníku práce“. Podmínky zaměstnávání a
úkonů s tím souvisejících se řídí celkem 13 zákony, které pokrývají začátek, průběh a konec pracovního poměru, pojištění,
minimální mzdu, odstupné, činnost odborů atd. Cizinci mohou být zaměstnáni po obdržení příslušného víza. Kompetentní
pro konzultaci o tom, o které vízum je třeba požádat, je konzulární pracoviště Velvyslanectví Indické republiky v
Praze. Cizinec, který chce pobývat v Indii déle než 180 dnů, musí požádat o tzv. registrační potvrzení, což je vlastně
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povolení k dlouhodobému pobytu. Musí tak učinit do 14 dnů od svého příjezdu do Indie. Výdělky mohou pracující cizinci
repatriovat prostřednictvím banky po zaplacení příslušných daní indickému státu.

Dojednána byla bilaterální dohoda o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indií, která je v gesci Ministerstva práce a
sociálních věcí, a která upravuje podmínky zaměstnávání Čechů v Indii a naopak.

Čeští pracovníci, kteří jsou vysláni pracovat po delší dobu do Indie, musí mít pracovní víza. Dříve toto nařízení zahraniční
firmy obcházely tím, že svým zaměstnancům v Indii zajistily „business“ víza, indická strana však nyní striktně vyžaduje víza
pracovní.

Výše uvedené informace jsou určeny pouze k základní orientaci. Sdělovat informace o podmínkách a pravidlech vstupu a
pobythu na území cizího státu je v kompetenci příslušného zastupitelského úřadu dané země. To platí i pro Indii, a proto
je třeba před odjezdem do Indii za účelem dlouhodobého pracovního pobytu kontaktovat Velvyslanectví Indické
republiky v Praze.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Velká města nabízejí na rozdíl od venkovských oblastí poměrně slušnou zdravotní péči, odpovídající však místním
možnostem. Obecně lze říci, že do Indie by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu. Je vhodné si s sebou vzít
dostatečnou zásobu užívaných léků, jednorázových injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Léky jsou
relativně snadno dostupné v lékárnách. Státní síť nemocnic nemá příliš vysokou úroveň. Existují zde však kvalitní
soukromé nemocnice (např. síť Apollo Hospitals nebo Primus Hospital v Dillí). Očkování před cestou do Indie povinné
není, doporučuje se nicméně očkování proti žloutence typu A, B, meningitidě, tetanu a břišnímu tyfu. Antimalarika není
nutné používat. Je však třeba se chránit před komářím bodnutím, které může přenášet například horečku dengue nebo
chikungunya. V zimních měsících představuje zdravotní riziko pro osoby citlivé na znečištěné ovzduší vysoká úroveň
koncentrace pevných částic ve vzduchu ve smogem zamořených velkých městech, jako například v hlavním městě Dillí.
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7. Kontakty
Obsah neuveden

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

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Dillí
Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110021, India
Telefon: +91-1124155270
Fax: +91-11-24155200
Nouzová linka: +91 9910999460
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consular_delhi@mzv.cz
Ekonomický úsek: commerce_delhi@mzv.cz
Webová stránka: www.mzv.cz/newdelhi

Facebook: https://www.facebook.com/czech.embassy.newdelhi

• Působnost velvyslanectví: Indie, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka, Maledivy, Bhútán
• Velvyslanec: Milan Hovorka
• Provozní hodiny: pondělí až pátek 8:00 - 16:30
• Konzulární hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9:00 – 11:00

Poloha velvyslanectví: Areál velvyslanectví se nachází v diplomatické čtvrti Chanakypuri - orientační bod je železniční
muzeum. Pro cestu z letiště je možné použít taxi, přičemž z bezpečnostních důvodů je vhodné využít služeb agentur v
letištních halách, které nabízejí předplacený vůz. Systém veřejné dopravy v Dillí nabízí zvláštní vlakové spojení z letiště do
centra „Airport Express“. Pro dopravu z centra Dillí na velvyslanectví je též možné použít taxi služby, popřípadě kombinaci
metra (nejbližší stanice "Race Course") a taxi.

Honorární konzulát ČR v Kolkatě
Honorary Consulate of the Czech Republic
4 Lee Road, Kalkata, 700 020 Kolkata, India
Telefon: +91 033 2290 7406, +91 033 2283 7178
Fax: +91 033 2290 7411
E-mail: kolkata@honorary.mzv.cz

• Konzulární působnost: Západní Bengálsko
• Vedoucí úřadu: Utsav Parekh
• Provozní hodiny úřadu: pondělí a čtvrtek - 10:30 – 12:30
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Honorární konzulát ČR v Mumbaí
Honorary Consulate of the Czech Republic
August Kranti Marg 7 Mumbai India
Telefon: +91 22078531, linka 21
Fax: +91 2222069533
Email: mumbai@honorary.mzv.cz

• Konzulární působnost: Maháráštra a Goa
• Vedoucí úřadu: Rashmi Jolly
• Provozní hodiny úřadu: pondělí až čtvrtek - 10:00 – 15:00

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

V Indii z výše zmíněných institucí působí pouze kanceláře CzechTrade. Kancelář CzechTourism byla k 1. 11. 2012 zrušena.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Mumbai
REWA Chamber Office 412
New Marine Lines 31, 400 020 Mumbai, India
Telefon: +912222078535
Fax: +912223631540
Vedoucí kanceláře: Tomáš Rousek

E-mail: tomas.rousek@czechtrade.cz

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bengaluru

Telefon: +919 870 413 081

Vedoucí kanceláře: Ivan Kameník

E-mail: ivan.kamenik@czechtrade.cz

Webové stránky agentury CzechTrade v Indii: www.czechtrade.org.in

MZV ČR

Odbor ekonomické diplomacie (OED)

Telefon: +420 224182592
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E-mail: oed@mzv.cz

Odbor států Asie a Pacifiku

Telefon: +420 224182167

MPO ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik II (odbor 51600)

Telefon: +420 224851111
E-mail: ozep-mimoevropske-staty@mpo.cz

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

• Policie: 100
• Hasiči: 101
• Ambulance: 102
• Anti-stalking: 1096
• Tísňová linka (Women Helpline): 1091
• Tísňová linka pro případy znásilnění: 01123370557
• Mezinárodní telefonní předvolba do Indie: +91

7.4 Internetové informační zdroje

Číslo Název instituce (česky) Název instituce (anglicky) Webová stránka

1 E-governance a
e-Government

National Informatics Centre www.nic.in

2 Ministerstvo zahraničních
věcí

Ministry of External Affairs www.mea.gov.in

3 Ministerstvo financí Ministry of Finance www.finmin.nic.in

4 Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Ministry of Commerce &
Industry

www.commerce.nic.in

5 Ministerstvo pro podnikové
záležitosti

Ministry of Corporate
Affairs

www.mca.gov.in
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6 Ústřední celní správa Central Board of Excise and
Customs

www.cbec.gov.in

7 Federace indických
obchodních
a průmyslových komor

Federation of Indian
Chambers of Commerce
and Industry

www.ficci.com

8 Informace o investicích v
Indii

Invest India www.investindia.gov.in

9 Přidružené indické
obchodní a průmyslové
komory

The Associated Chambers
of Commerce and Industry
of India

www.assocham.org

10 Konfederace indického
průmyslu

Confederation of Indian
Industry

www.cii.in

11 Asociace indického
průmyslu

All India Association of
Industries

www.aiaiindia.com

12 Obchodní a průmyslová
komora v Mumbaí

Bombay Chamber of
Commerce and Industry

www.bombaychamber.com

13 Web s informacemi o Indii Indolink www.indolink.com

14 Web o zemích sdružených
v SAARC

SAARC Secretary www.saarc-sec.org

15 Web se všeobecnými
informacemi o obchodě

India Trade Zone www.indiatradezone.com

16 Obchod - export / import Trade India www.tradeindia.com

17 Firemní info (Dun &
Bradstreet a Bisnode)

Bisnode www.bisnode.cz

18 Informace o speciálních
ekonomických zónách

Special Economic Zones in
India

www.sezindia.nic.in

19 Velvyslanectví Indické
republiky v Praze

The Embassy of India in the
Czech Republic

http://eoiprague.in/

20 Velvyslanectví České
republiky v Dillí

The Embassy of the Czech
Republic in New Delhi

www.mzv.cz/newdelhi
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https://www.fb.com/czech.embassy.newdelhi
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