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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Chorvatsko je parlamentní republika, hlavou státu je prezident volený v přímých volbách na pětileté období. Od roku
2015 je prezidentkou Chorvatska žena - paní Kolinda Grabar Kitarović. Chorvatsko je členem NATO od roku 2009 a EU od
roku 2013. Úředním jazykem je chorvatština, kterou hovoří cca 96 % obyvatelstva. V národnostní složení obyvatelstva
převládají Chorvaté (91 %) a dále Srbové (4,4 %), Čechů žije v Chorvatsku cca 0,22 % (cca 3.000). V náboženském složení
obyvatalstva převládají katolíci (87 %), dále pravoslavní (4,44 %).

Rozloha a administrativně správní členění

Chorvatská republika se rozkládá na východním pobřeží Jaderského moře a ve své severní části hluboko zasahuje do
vnitrozemí - od předhůří Alp do Panonské nížiny, břehů Dunaje a Drávy. Na severu a severozápadě sousedí se Slovinskem
a dále na severu a severovýchodě s Maďarskem, východním sousedem země je Srbsko, jižním a jihovýchodním Bosna a
Hercegovina, zcela na jihu sousedí s Černou Horou.

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km
2
, teritoriální moře plochu cca 31.067 km

2
. Celková

rozloha země činí 87.609 km
2
.

Celková délka mořského pobřeží činí 5835 km, z čehož pevninská část tvoří 1777 km a ostrovy 4058 km. Chorvatsku náleží
celkem 1185 ostrovů, z čehož je 47 trvale obydlených.

Nejvyšší hora Chorvatska je Dinara, 1831 m.n.n.

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země je administrativně rozdělena na dvacet žup (županija) a hlavní město Záhřeb, které má stejný statut. Nižšími stupni
místní správy jsou opštiny, v zemi je 430 občin (opštin - nižších územních administrativních celků, vč. městských /
obecních částí), dále 21 měst včetně Záhřebu, který má zvláštní statut, a 6694 obcí, z toho 6489 vesnického charakteru.

Hlavním městem Chorvatské republiky je Záhřeb/Zagreb. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2012 činil počet jeho obyvatel
přes 800 000 osob.

• Dalšími velkými městy jsou :
• Split (Dalmatinsko-splitskaá župa) - 178 000 obyvatel
• Rijeka (Primorsko-goranská župa) - 128 000 obyvatel
• Osijek (Osječko-baranjská župa) - 108 000 obyvatel
• Zadar (Zadarská župa) - 75 000 obyvatel
• Velika Gorica (Záhřebská župa) - 63 000 obyvatel
• Slavonski Brod (Brodsko-posavská župa) - 59 000 obyvatel
• Pula (Istrijská župa) - 57 000 obyvatel
• Karlovac (Karlovacká župa) - 55 000 obyvatel
• Sisak (Sisačko-moslavanská župa) 47 000 obyvatel

Další větší města jsou Dubrovnik (49 285), Vukovar (44 342), Varaždin (41 728), Šibenik (41 077), Vinkovci (35 290),
Koprivnica (24 214), Požega (20 932), Knin (12 041) atd.

Zdroj: Státní statistický úřad, http://www.dzs.hr/
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Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Národní měna je kuna, která byla zavedena 30. května 1994 (na Den chorvatské státnosti). 1 chorvatská kuna (HRK) se dělí
na 100 lipa. Cizí měny lze v Chorvatsku měnit za místní měnu bez problémů. Velmi častým a obecně přijímaným
alternativním platidlem je euro. Kurz se pohybuje okolo 7,5 HRK za 1 euro.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

• 1. leden - Nový rok
• 6. leden - Tři králové
• březen - duben - Velikonoce (pohyblivé)
• 1. květen - Svátek práce
• červen - Boží Tělo (pohyblivé)
• 22. červen - Den protifašistického boje
• 25. červen - Den státnosti
• 5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti a Den válečných veteránů
• 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie - Velika Gospa
• 8. říjen - Den nezávislosti
• 1. listopad - Svátek všech svatých
• 25. prosinec - Vánoční svátek
• 26. prosinec - Sv. Štěpán

Obvyklá pracovní doba

pondělí až pátek - pracovní 8,00 až 16,00, prodejní 9,00 až 21,00 hod.

sobota až neděle - 9 až 18, v neděli často v menších obchodech zavřeno

Základní ekonomický přehled

Růst hospodářství za rok 2016 dosáhnul průměrné úrovně cca 2,1 až 2,7 %, začátkem roku 2017 až 2,9 % a dle údajů
některých analytiků a bank i přes 3 %. Růst byl podpořen zejména oživením domácí i průmyslové poptávky, zvýšeným
vývozem a v neposlední řadě přetrvávajícími nízkými cenami komodit a úspěšnou turistickou sezónou. Stále však platí, že
vzhledem k zadluženosti země a pokrytí dluhové služby by Chorvatsko potřebovalo trvale udržitelný růst HDP nejméně ve
výši 3,5 %. S růstem ekonomiky byl spojen i mírný pokles nezaměstnanosti, která se nyní pohybuje na úrovni okolo 14
%. V porovnání s loňským rokem tak bylo vytvořeno o 40 tisíc více pracovních míst. Nezaměstnanost dále klesala a na jaře
2017 dosáhle rekordní nízké úrovni cca 11 %, což představuje cca 190 tisíc lidí bez práce. Určité příznivé trendy se objevily
i v zahraničním obchodě, je to patrné například z vyššího pokrytí dovozu vývozem v roce 2016 oproti roku 2015 o více
jak 5 %. Deficit státního rozpočtu klesl z 3,4 % v 2016 na pouhých 0,8 % v prvním pololetí 2017, veřejný dluh se
pohybuje okolo 84 %.

Doposud neproběhla důsledná restrukturalizace a privatizace státních podniků, ani liberalizace trhu práce, nebyla
provedena zásadní reforma důchodového a zdravotního systému. Během loňského roku bývalá vláda pouze částečně
realizovala některé reformní kroky, které sama iniciovala (např. reformu daňového systému a zavedení daňě z
nemovitostí. Země se zároveň potýká s deflací, jejíž výše se pohybovala na úrovni cca -0,1 %. Vláda doufá, že, země bude
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moci brzy opustit Proceduru EK pro nadměrný schodek státního rozpočtu i makroekonomické nerovnováhy (cca v červnu
2017).

Dle nejnovějšího žebříčku konkurenceschopnosti, který vyjadřuje úroveň produktivity jednotlivých zemí, obsadilo
Chorvatsko nepříliš lichotivé 77. místo. V regionu je horší pouze Srbsko na 94. místě a BaH na 111. místě (ČR obsadila 31.
místo). Mezi hlavní faktory, které mají vliv na umístění Chorvatska, je nízká účinnost státní správy, výše daňových sazeb,
obtížně dostupné zdroje financování, restriktivní pracovní právo, složitost daňových předpisů, nedostatečně vzdělaná
pracovní síla a korupce.

Chorvatská vláda se díky neutěšenému vývoji makroekonomických ukazatelů a váhavému reformnímu úsilí dostává
pravidelně pod kritiku ze strany Evropské komise, i když je nutné i přiznat, že zejména koncem roku 2016 a začátkem
2017 vykázalo Chorvatsko překvapivě dobré hospodářské výsledky - viz dále v textu. Chorvatsko má tedy předpoklady,
aby veškeré ekonomické těžkosti zvládlo a v následujících letech vytvořilo prosperující ekonomiku. Pro ČR by Chorvatsko
mohlo být (a v mnoha oblastech už je) významným odběratelem technologií a zboží ve vybraných oborech jako je
potravinářský a zpracovatelský průmysl, ekologické strojírenství, odpadové hospodářství, energetika, dopravní
infrastruktura, zdravotnictví, strojírenské a produkce průmyslových výrobků). Český vývoz do Chorvatska v roce 2016
dosáhnul 457 mil. EUR, což je historicky nejvyšší vývoz, který má i nadále udržitelný trend.

Seznam webových adres, na kterých je možné nalézt hospodářsko-ekonomické údaje je uveden na poslední
stránce této informace.

Národní program reforem zpracovaný na základě požadavku EK

Jedná se o balík více jak šedesáti opatření, která by měla být realizována především ve čtyřech oblastech. Jedná se o
opatření týkající se zadlužení státu, vytvoření zdravého podnikatelského prostředí, zjednodušení a efektivnějšího
fungování administrativy, justice, vzdělávacího systému a zlepšení demografického vývoje. Absolutní prioritou vlády je
zlepšení úvěrového ratingu země. Přijatá opatření mají v ekonomické oblasti dva klíčové cíle, a to dosáhnout výrazného
snížení veřejného dluhu a zrychlení ekonomického růstu.

Fiskalizace

Nejnovější čísla o pokladním plnění státního rozpočtu Chorvatska jednoznačně potvrzují úspěšnost daňových opatření
čele s fiskalizací (elektronickou evidencí tržeb), která byla v Chorvatsku zavedena v roce 2013. Chorvatský stát tak vybral
více na daních a jeho rozpočet je poprvé za osm let v primárním přebytku (ten nezahrnuje splátky dluhů, rozpočty
organizací sociálního zabezpečení a místních samospráv). Pokračující trend růstu inkasa DPH v letošním roce potvrzuje, že
zavedení fiskalizace bylo úspěšné, protože umožnila již dříve snížit daň z přidané hodnoty i daň z příjmů, a přesto vedla
k absolutnímu růstu inkasa.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chorvatsko

4/49 http://www.businessinfo.cz/chorvatsko © Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

http://www.businessinfo.cz/chorvatsko


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:

V češtině: Chorvatská republika

V úředním jazyku země: Republika Hrvatska

Dne 18.10.2016 představil mandatář na funkci premiéra pan Andrej Plenković složení nové chorvatské
vlády. Dne 8.6. 2017 prošla vláda rekonstrukcí a její obsazení je takové, jak uvedeno níže.

Politická strana funkce

Anderj Plenković (HDZ) předseda vlády

Davor Ivo Stier (HDZ) místopředseda vlády a ministr
zahraničních a evropských záležitostí

Damir Krstičević (HDZ) místopředseda vlády a ministr obrany

Martina Dalić (HDZ) místopředsedkyně vlády a ministryně
hospodářství, malého a středního
podnikání a řemesel

Predrag Štromar (HNS) místopředseda vlády a ministr
územního plánování a výstavby

Davor Božinović (HDZ) ministr vnitra

Drazen Bošnjaković (HDZ) ministr spravedlnosti

Zdravko Marić (HDZ) ministr financí

Gabriela Žalac (HDZ) ministryně regionálního rozvoje a
fondů EU

Nada Murganić (HDZ) ministryně demografie, rodiny,
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mladých a sociálních věcí

Marko Pavić (HDZ) ministr práce a sociálního systému

Milan Kujundžić (HDZ) ministr zdravotnictví

Oleg Butković (HDZ) ministr námořnictva, dopravy a
infrastruktury

Tomislav Čorić (HDZ) ministr životního prostředí a
energetiky

Gari Capelli (HDZ) ministr turismu

Goran Marić (HDZ) ministr státního majetku

Tomislav Tolušić (HDZ) ministr regionálního rozvoje a fondů
EU

Bernardica Juretić (HDZ) ministryně sociální politiky a mládeže

Anton Kliman (HDZ) ministr turismu

Tomo Medved (HDZ) ministr válečných veteránů

Nina Obuljen (HDZ) ministryně kultury

Lovro Kuščević (HDZ) ministr pro veřejnou správu

Blaženka Divjak (HNS) ministr vzdělání, vědy a sportu

Tomislav Tolušić (HDZ) ministr zemědělství

Pozn: HDZ - (středopravá) chorvatská demokratická strana, HNS - chorvatská národní strana (liberálové)

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

Demografické trendy v Chorvatsku jsou dlouhodobě negativní. Země zaznamenává dlouhodobý odliv obyvatelstva. V
letech 2011 a 2012 dosahovala míra přirozeného úbytku obyvatelstva 2,3 promile ročně a v roce 2013 se tento pobyb
zrychlil na 2,5 promile ročně. Každý rok klesá v důsledku negativního přírustku obyvatelstva populace o cca 10 tisíc lidí.
Tento negativní jev je také způsoben ekonomicky motivovanou emigrací. Státní statistický úřad Chorvatska zveřejnil v
prosinci 2012 výsledky sčítání lidu, které proběhlo v březnu 2011. Uvolněny byly údaje o složení a struktuře obyvatelstva
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z pohledu věku, občanství, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, regionálního rozvrstvení a mateřského jazyka.
Podíl žen v chorvatské populaci je 51,8 % a muži je tedy 48,2 %. Za posledních 10 let chorvatské obyvatelstvo zestárlo o
2,4 roku na průměrných 41,7 let.

Dle sčítání lidu v Chorvatsku rezidentně žije 4,256.889 obyvatel, tj. o zhruba 152 tis. (3,4 %) méně než v roce 2001 a odliv
obyvatel stále pokračuje, zejména do Západní Evropy.

Chorvatsko má relativně jednu z největších diaspor na světě. Pouze v zemích západní Evropy žije přibližně milión
Chorvatů. Uvádí se, že v zahraničí, kromě západní Evropy zejména v USA, Kanadě, Jižní Americe a Austrálii, zde našly nový
domov až 4 milióny osob chorvatského původu.

Počet obyvatel na km
2
činí 75,7 obyvatel. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva činí cca 52 % a je jeden z nejnižších v

EU.

Demografické složení:

Přirozený "přírůstek" obyvatelstva v CHorvatsku je v posledním období vyjadřován v záporných hodnotách, neboť má
klesající tendenci. V roce 2011 při sčítání lidu činil -1,8 na 1000 obyvatel

Národnostní složení:

Z hlediska etnického složení tvoří naprostou většinu obyvatelstva Chorvaté (90,42 %, tj. 3 874 tis.). Jediná menšina, která
tvoří více než jedno procento obyvatelstva jsou Srbové, kterých se ve sčítání lidu v roce 2011 ke své národnosti přihlásilo
přes 186 tis. (4,36 %). Z dalších menšin je nejvíce Bosňáků (0,73 %), Italů (0,42 %), Albánců (0,41 %), Romů (0,40 %),
Maďarů (0,33 %), Slovinců (0,25 %) a Čechů, kterýchv březnu 2011 v Chorvatsku žilo 0,22 %.

Zdroj: Státní statistický úřad, www.dzs.hr.

Náboženské složení obyvatelstva:

• 86,28 % - katolíci
• 4,44 % - pravoslavní
• 1,47 % - muslimové
• 3,81 % - bez vyznání a ateisté

Ostatní náboženství mají podíl pod 1 %.

Zdroj: Státní statistický úřad, http://www.dzs.hr/

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.

Název 2012 2013 2014 2015 2016

HDP v běžných
cenách (mil.

43 707 43 959 43 110 43 870 45 581
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euro)

Reálné tempo
růstu HDP (%)

-2,2 -1,0 -0,4 1,6 2,9

HDP/obyvatele
(euro per capita)

10 301 10 243 10 160 10 448 10 880

Deficit obchodní
bilance (mil. euro)

-6 884 -6 587 -6 983 - 6 951 - 7 366

Míra
nezaměstnanosti
(v %)

21,9 20,7 20,00 17,2 12,5

Míra inflace (v %) 3,4 2,2 - 0,2 -0,5 0,9

Příjmy
z turistiky (mil.
euro)

6 859 7 203 7 390 7 501 8 000

FDI (mil. euro) 1 145 728 2 281 187 82

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2, 2017, str. 05

Pokud Chorvatsko bude úzce spolupracovat s Evropskou komisí a začne naplňovat požadované reformy, může
se chorvatská ekonomika udržet růst. Vývoz do Chorvatska, vzhledem k očekávané privatizaci a modernizaci, pokrývá
široké spektrum zboží. Chorvatské dovozy budou navíc podpořeny možností čerpání fondů EU (do roku 2020 alokováno
10,6 mld. EUR). Výše uvedená kombinace poskytuje široké obchodní možnosti českým firmám. Další informace jsou
uvedeny v úvodu této kapitoly. Důležitou kapitolou v rozvoji země je přijetí Národního programu reforem v květnu 2016 -
viz text uvedený shora v kapitole "Základní chrakteristika teritoria, ekonomický přehled".

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

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy celkem
(mil. HRK)

109 558 108 585 114 044 109 111 115.670

Výdaje celkem
(mil. HRK)

118 730 123 505 125 689 115 456 117 069

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chorvatsko

8/49 http://www.businessinfo.cz/chorvatsko © Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

http://www.businessinfo.cz/chorvatsko


Celkový
přebytek/deficit (mil.
HRK)

-10 000,7 -16 225 -11 625 - 6 354 - 1 399

Deficit HDP dosáhnul v prvním pololetí 2017 hodnoty 0,8 % HDP. Udržení této výše deficitu v dalším období je
však velmi diskutabilní.

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2-2017, str.05

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

mil. euro 2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -22,3 441,4 903 2 236,2 3 344,7

Kapitálový účet 46,7 56,2 70,3 310,6 107,4

Finanční transakce (bez
devizových
rezerv)

432,9 438,5 465,0 1 906,7 3 401,3

Devizové rezervy 45,8 1 844,3 529,9 745,3 169,4

Zdroj: Gospodarska Kretanja 2/2017, str.57

Zahraniční zadluženost (hlavní ukazatele), dluhová služba (mil. Euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Přímé investice 5 386,2 5 698,5 6 000,1 5 640 5 768

Stát, vláda 10 938,9 12 711,9 13 548,7 16 103 18 986

Chorvatská
národní banka

351,0 421,5 395,4 1 913 2 007

Další
finanční instituce

9 885,8 9 156,8 8 133,5 6 914 7 345

Celkem
zahraniční dluh
(vč. neuvedených
ukazatelů)

45 312,7 45 920,4 46 504,0 42 212 39 001
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Zdroj: Gospodarska kretanja 2/2017, str. 5, 57

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka státu, která řídí měnovou politiku státu a dohlíží na komerční bankovní sektor, je Chorvatská národní
banka (HNB – Hrvatska Narodna Banka). Zákon, který legislativně vymezuje její činnost je Zakon o Hrvatskoj narodnoj
banci NN br. 6/2001 (www.hnb.hr).

V posledních letech docházelo v bankovním systému Chorvatska k výraznému snižování počtů komerčních bank z důvodu
jejich fůzí, jakož i konkursů jednotlivých bank. V současné době je více než 90 % bankovního sektoru privatizováno,
přičemž většina privatizovaných bank má zahraničního majitele. V posledních čtyřech letech je situace stabilizovaná.
Na konci roku 2013 působilo v zemi 29 bank.

Nejznámější chorvatské banky jsou Hrvatska poštanska banka, Privredna banka Zagreb d.d. a Zagrebačka banka, které se
střídají v oceněních typu Podnikatel roku, Banka roku, Zlata kuna, apod. V zemi působí řada poboček zahraničních bank.
Průběžně aktualizovaný přehled chorvatských bankovních ústavů a spořitelen se nachází na webové stránce Chorvatské
národní banky (HNB) – http://www.hnb.hr/. Zde jsou uvedeny i bližší informace o jednotlivých bankách, vč. seznamu bank
v konkurzním řízení.

Pozn: V bankovním sektoru je v prvním pololetí 2017 živo. Maďarská OTP Banka prostřednictvím své pobočky OTP
Hrvatska koupila 100 % balík akcií Splitské banky od francouzské Sociate Generale.

1.7 Daňový systém

Hospodářské změny v Chorvatsku si vyžádaly reformu daňové soustavy podle vzoru západoevropských zemí s rozvinutým
tržním hospodářstvím. Nový daňový systém sjednotil postavení všech daňových poplatníků, tj. domácích i zahraničních
fyzických a právnických osob. Chorvatsko sukcedovalo do všech smluv o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela bývalá
SFRJ, a též již podepsalo řadu nových smluv tohoto charakteru (s ČR vstoupila nová dohoda o zamezení dvojího zdanění v
platnost v prosinci 1999).

Aktuální vývoj: Chorvatský parlament schválil prvního ledna 2017 balíček patnácti daňových zákonů, které tvoří
daňovou reformu. Cílem reformy je zjednodušení daňové soustavy a snížení daňové zátěže fyzických osob. podnikatelů
a firen. Také má přinést větší konkurenceschopnost chorvatské ekonomiky. Zřsjmý je odklon od zdaňování příjmů ke
zdaňování spotřeby. V oblasti daně z příjmu obyvatelstva daňová reforma redukuje počet daňových pásem ze tří (12 %,
25 %. 40 %) na dvě 24 %, 36 %., přičemž byla výrazně zvýšena hranice pro přechod do vyššího daňového pásma.
Schváleno bylo zavedení nezdanitelného minima pro zaměstnance a progresivně i na děti. Daň za zisku firem je snížena z
20 % na 12 % u řemeslníků a malých firem s obratem do 3 milionů HRK (cca 10 mil. CZK) a na 18 % u všech ostatních.
Největší kontroverzevyvolalo zařazení pohostinských služeb do základní sazby DPH ve výši 25 % z dosavadní
snížené sazby 13%. Zdraží tak jídla a nápoje podávaná v restauracích, kavárných, cukrárnách apod. Naopak nižší sazba
DPH 13 % se nyní uplatňuje na platby za dodávky elektrické energie. vláda tvrdí, že daňová reforma by jako celek ve svém
důsledku měla přinést většině zaměstnanců vyšší mzdy a podnikatelům nižší daňoví zatížení. Informace k nové daňové
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soustavě naleznete na www.porezna-uprava.hr

Druhy daní v Chorvatsku:

Veškeré informace o daních jsou k dispozici opět na webové stránce: http://www.porezna-uprava.hr/ a dále klik na
záložku "porezni sustav". V kategorizaci daní dochází ke změnám, doporučujeme prostudovat shora uvedené webové
stránky, popřípadě se obrátit na ekonomický úsek ZÚ (www.mzv.cz/zagreb).

Pro informaci uvádíme základní rozdělení daní:

Státní daně

• daň ze zisku
• daň z přidané hodnoty (25 % snížená sazba 13%)
• zvláštní daně a spotřební daně

Župní daně

• dědická a darovací daň
• daň na cestovní motorová vozidla
• daň z automatů a výherních her
• daň na plavební objekty

Společné daně

• daň z převodu nemovitostí
• daň z příjmu

Městské a opčinské daně (resp. poplatky)

• tzv. „prirez“, což je dodatečná daň k dani z příjmu zavedená městy s více než 40 tis. obyvatel
• daň ze spotřeby
• daň z rekreační nemovitosti
• daň na firmu nebo název
• daň z využití veřejných prostor

Daně z loterijních a ostatních výherních her

Daň z příjmu

Daň ze zisku

Plátci daně ze zisku jsou obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, které samostatně a trvale vykonávají
hospodářskou činnost s cílem tvorby zisku a to výrobou, prodejem a poskytováním služeb. Změny uvedeny v úvodu
této kapitoly - aktuální vývoj

Daň z přidané hodnoty - DPH (chorvatsky PDV)

Od začátku 2013 je zavedena jednotná DPH ve výši 25 % na všechny druhy zboží a služeb a výjímkou 5 % DPH na mléko,
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chléb, léky, noviny, knihy, odborné časopisy, zdravotní pomůcky a pár dalších položek. 13% DPH se uplatňuje u
časopisů, jedlých tuků a olejů, dětských potravin, cukru a vody (kromě balené) a zejména turistických služeb. 1.1.2017
jídla a nápoje v restauracích převedeny zpět do 25 % základní sazby. Viz text v úvodu této kapitoly - aktuání vývoj.

Daň z nemovitostí

Spotřební daně

Jsou uvaleny např. na následující položky:

• kávu
• naftové deriváty
• tabákové výrobky
• pivo
• alkohol
• osobní automobily
• luxusní výrobky
• na prémii pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.

Uplatňují se také daně zavedené některými orgány místní samosprávy.
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2. Zahraniční obchod a investice
Přes všechny snahy vlády na zvýšení konkurenceschopnosti je schopnost chorvatských výrobků prosadit se na
zahraničních trzích stále omezená. Nepomáhají ani opatření na zpřísnění kontroly dováženého zboží, od kterých si vláda
slibuje snížení objemu dovozu do Chorvatska, zvláště u méně kvalitního zboží. Chorvatsko se vstupem do EU (červenec
2013) se stalo součástí společného trhu EU a musí čelit na trzích těchto zemí tvrdé konkurenci. Také muselo otevřít svůj
vnitřní trh konkurenci ze zemí EU.

Vstupem Chorvatska do EU došlo také k jeho ukončení členství v tzv. CEFTA, čímž Chorvatsko ztratilo preferenční přístup
na trhy okolních nečlenských zemí EU (zejména Srbska a BaH) s nepříznivým dopadem na obchodní bilanci s těmito
zeměmi. Nepříznivý vývoj v obchodu se zbožím je částečně kompenzován službami spojenými s turistickým
ruchem. Příjem z těchto služeb byl za rok 2016 cca 8 mld. EUR.

Zahraniční obchod: Vývoz Chorvatska vloni činil 12 321 mil. EUR, dovoz 19 987 mil. EUR se schodkem 7 666 mil. EUR.
Vývoz do zemí EU činil 66, 4 % a dovoz 77,2 %. Celosvětově největší obchodní partneři jsou: Itálie, Slovinsko, Německo,
BaH, Rakousko, Srbsko, Maďarsko, USA, Nizozensko a Francie

Investice (Total Gross Investment): Dosáhly v roce 2015/16 (poslední dostupný údaj) 46,439,6 mil. HRK. Díky opožděné
privatizaci a přetrvávajícímu poměrně neprůhlednému investičnímu prostředí se příliv zahraničních investic nezvětšuje.
Chorvatská vláda slibuje maximální zjednodušení celého procesu a vytvoření více přátelského investičního prostředí. resp.
podmínek pro investory. Například významné zahraniční investice mohou být schvalována ve zrychleném a preferenčním
řízení.

Zdroj: Gospodarska kretanja 1,2/2017 a tisk

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz zboží 9 628 9 589 10 347 11 530 12 321

Dovoz zboží 16 215 16 527 16 692 18 482 19 689
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Obchodní obrat 25 834 26 381 27 039 30 012 32 010

Saldo -6 587 -6 938 -6 345 - 6 952 - 7367

Údaje v mil. EUR
Zdroj: Gospodarska kretanja br.1/2, 2017, str. 5

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Rok 2016 (vybrané země, skupiny
zemí)

Export HR (mil. EUR) Import HR (mil. EUR)

Země EU 8 189 14 420

ČR 177 413

EFTA 192 188

CEFTA 2 019 1 167

Země OPEC 307 336

Ostatní země 1 614 2 795

Celkem (všechny země) 12 498 19 319

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2, 2017, str.63

2.3 Komoditní struktura

Název skupiny (v tis. HRK)
(uvedeno 7 nejvýznamnějších

komodit)

Export (dle sekcí NCEA 200) Import (dle sekcí NCEA 2007)

Potraviny 8 111 300 13 976 983

Ropné produkty 5 410 709 5 647 097

Stroje a strojní zařízení 6 753 756 12 203 324

Výrobky z kovů 7 052 892 5 606 073
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Chemické výrobky 4 848 931 11 448 152

Elektrotechnické výrobky 6 525 834 6 850 678

Dopravní prostředky 3 412 635 10 269 121

Textilní výrobky 4 839 204 6 920 426

Celkem vč. neuvedených komodit 92 793 259 148 282 053

Zdroj: Gospodarska kretanja 2017, str. 59 - 61

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Základní legislativní rámec pro založení zón volného obchodu v Chorvatsku upravuje „Zákon o volných zónách“ (Národní
Noviny č.44/96). Veškeré AKTUÁLNÍ informace k režimu zón volného obchodu jsou uvedeny
na http://www.poslovne-zone.hr/

V Chorvatské republice byly otevřeny například tyto zóny volného obchodu: (Otevítání nových zón pokračuje)

• Krapinsko-zagorská zóna (předměstí města Krapina v blízkosti Záhřebu)
• Škrljevo-Kukuljanovo (blízko přístavu Rijeka)
• Podi (blízko Šibeniku, Dalmácie)
• Osijek (říční přístav na předměstí města Osijeku)
• přístav Rijeka (Rijeka)
• volná zóna Zagreb (Záhřeb)
• volná zóna Obrovac (Obrovac)
• volná zóna Split (Split)
• Splitsko-dalmatinská župní volná zóna
• volná zóna Ploče (Ploče)
• volná zóna Pula (Pula)
• volná zóna Buje (Buje)
• volná zóna Vukovar
• volná zóna Slavonski Brod

Dle uvedeného zákona zřizovateli volných zón nemohou být zahraniční podnikatelské subjekty. Zahraniční fyzické a
právnické osoby mohou být pouze uživateli. Zakladateli jsou obecně lokální samosprávy (zároveň vlastníci). Zřizovatelé
mohou formou tendru uzavřít dohody s obchodními partnery, investory nebo ostatními subjekty vykonávajícími jiné
aktivity. Uživatel, který participuje ve výstavbě infrastruktury v těchto oblastech částkou vyšší než 1 mil. HRK, je
osvobozen od placení daně ze zisku po dobu prvních pěti let činnosti v zóně. Ostatní uživatelé, investoři podílející se
částkou menší než 1 mil. HRK platí daň ze zisku do výše 50% předepsané úrovně. Cílem této úpravy (stanovení hranice 1
mil. HRK) je podpora výrobních aktivit a zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Přímé zahraniční investice (FDI) celkově za období 2010 až 2016 dosáhly částky m 4,4 mld. EUR.

2012 2013 2014 2015 2016

Přímé zahraniční investice
FDI (mil. euro)

1 145 728 2 280 187 82

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2, 2017, str. 5

Odvětvové investice - mezi největší chorvatské investory v Chorvatsku z nových členských zemí EU patří Maďarsko. Jeho
postavení z hlediska zahraničních investorů je dáno prodejem podílu chorvatské naftové společnosti INA maďarské
společnosti MOL v letech 2003 a 2009. Tento fakt se projevil na téměř dvojnásobném nárůstu FDI v roce 2003 oproti
jiným létům. Dlouhodobě patří mezi největší investory v Chorvatsku hospodářsky vyspělé země jako jsou Rakousko,
Nizozemsko a Německo. Investuje se především do služeb pro turistický ruch, zpracovatelského průmyslu,
potravinářského průmyslu, sektoru obnovitelných energií, energetiky obecně, lodní dopravy, farmaceutického průmyslu a
dopravy a finančního sektoru.

Hlavní investoři do Chorvatska (mil. EUR)

Země 2010 -2016 Z toho 1 až 3/2016

Rakousko 20,8 1,5

Nizozemsko 2 579 3,5

Německo 6 5

Itálie 26 50

Maďarsko 34 10

Slovinsko 688 79

Velká Británie 417 7

USA 110 49

Bosna a Hercegovina 974 251

Ruská federace 97 1

Slovensko 19 2
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Česká republika 45 5

Zdroj: HNB - Hrvatska narodna banka

České investice v teritoriu

Zahraniční investice z ČR do Chorvatska jsou na poměrně nízké úrovni a v oficiálních přehledech se začaly objevovat až
v roce 2006. Čeští občané zakládají v Chorvatsku právní subjekty zejména za účelem nákupu nemovitostí. České firmy
rovněž projevují zájem o privatizaci hotelových komplexů. Nově se objevují i investice do obchodních center, apartmánů,
wellnesových zařízení, vodních parků apod. V květnu 2014 investovala J&T Banka 270 mil. CZK do nákupu 58% podílu do
VABE banky (Varaždinské banky), v květnu 2015 zahájil provoz vodní park u města Poreč na Istrii v hodnotě cca 25 mil.
euro. V květnu 2017 byl položen základní kámen investice v hodnotě 55 mil. EUR do rekreačního komplexu CostaBella.
Česká společnost Kofola uvažuje o investici do divize nápojů firmy Badel a připravují se další investice J&T Banky. Ucelené
informace o investičních aktivitách nejsou k dispozici.

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

Základní legislativní rámec pro zahraniční investice vymezuje Zákon o podniku (NN 111/93, platný od roku 1995), a Zákon
o soudní registraci (NN 1/95), které zahraničním investorům a společnostem garantují stejná práva a závazky (na základě
reciprocity stejná práva chorv. občanům v zemi investora), a dále stanoví pravidla pro soudní registraci firem. Zákon o
podniku zajišťují též volné převody (pohyb) kapitálu/ investic a zisků.

Ústava Chorvatska zahraničním investorům garantuje:

• ochranu vloženého kapitálu
• volný převod zisku do zahraničí
• volný převod volného investičního kapitálu.

V roce 2012 Chorvatská vláda a parlament schválil novelizovaný zákon stanovující pravidla udělování investičních
pobídek. Pobídky jsou zaměřeny na vytváření nových pracovních míst, projekty vysoké přidané hodnoty, inovace a rozvoj.
Zvláštní bonusy jsou nabízeny při investicích realizovaných v méně rozvinutých regionech země.

V listopadu 2013 (po vstupu do EU) byl přijat zákon o strategických investicích, publikovaný v Narodne Novine pod č.
133/2013, info na webových stránkách www.zakon.hr nebo na www.nn.hr. Vstupem Chorvatska do EU došlo k úplnému
uvolnění investic do nemovitostí.

Agentury pro podporu investic do Chorvatska:

www.hamagbicro.hr, www.aik-invest.hr, www.ajpp.hr. Z privátní sféry zájemci o investice mohou
také kontaktovat chorvatskou pobočku firmy Crowe Horwath (www.crowehowath.hr) s zádostmi o konzultace
(email: crowehorwath@crowehorwath.hr).
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3. Vztahy země s EU
Chorvatsko je od července 2013 členem EU. Na jeho území tedy platí volný pohyb osob, zboží a služeb jako v každé jiné
zemi EU. Chorvatsko však není členem schengenského protoru a tudíž na hranicích i s členskými státy EU stále probíhají
pasové a celní kontroly (pro české občany se jedná zejména o kontroly na hranicích Chorvatska se Slovinskem a
Maďarskem).

Vstup země do schengenského protoru je stále v nedohlednu. Chorvatská národní měna je kuna (HRK), v platebním styku
lze také využívat euro (EUR). Jedna HRK je cca 3,6 CZK a jedno euro je 7,5 HRK.

Alokované fondy z prostředků EU na období 2014 až 2020 dosahují výše 10,7 mld. EUR.

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

Zastoupení Evropské komise v Chorvatsku se nalézá na ulici Augusta Cesarca 4, 10 000 Zagreb (chorvatsky:
Predstavništvo Europske Komisije u Hrvatskoj)

Vedoucí zastoupení: pan Branko Baričević
Tel.: 00385 1 4681 300
E-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/Croatia

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Země je členem EU od července 2013. Komentář - viz také bod 3 této kapitoly.

Chorvatsko jako doposud poslední přijatá země do EU se v rámci EU aktivně snaží prosazovat politiku rozšíření EU
směrem na východ. Zejména ve vztahu k BaH, ale i Srbsku považuje za důležité navázání, resp. pokračování rozhovorů o
přidružení k EU. Chorvatsko v tomto případě zdůrazňuje, že se nejedná o bilaterální, ale unijní záležitost. Odráží se zde
však pragmatický přístup, který sleduje i ekonomické zájmy, protože BaH, ale i Srbsko jsou významnými obchodními
partnery Chorvatska.

Zastoupení EU v Chorvatsku - viz bod 3.1.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve schváleném rozpočtu EU je pro Chorvatsko vyčleněno na období 2014 až 2020 celkem 10,7 mld. euro ze strukturálních
a kohezních fondů. Z této částky je 8,4 mld. EUR určeno na kohezní politiku, 2,0 mld. EUR na zemědělství a politiku
venkova a 253 mil. EUR na rybářství.
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Hlavní využití strukturálních a kohezních fondů se předpokládá v rámci infrastrukturních projektů (hlavně výstavba a
rekonstrukce železnic a železničních koridorů, silnic a silničních tunelů), modernizace přístavů a letišť, dále pro ochranu
životního prostředí, těžbu zemního plynu a ropy na souši i z mořského dna.

Pro Chorvatsko je prestižním projektem výstavba terminálu LNG Croatia (www.lng.hr) na ostrově Krk, kde EU zatím
uvolnila cca 4,9 mil. euro na zpracování projektové dokumentace. Dalším významným oborem pro využívání fondů EU je
budování dopravních cest, energetika se zaměřením na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a vodohospodářství,
zejména výstavba úpraven a čističek odpadních vod.

Informace o EU fondech lze získat na webových stránkách ministerstva regionálního rozvoje a EU fondů (Ministry of
Regional Development and EU Funds - www.mrrfeu.hr a na www.strukturnifondovi.hr.

Konkrétní informace lze také získat na obchodním úseku velvyslanectví (email "commerce_zagreb@mzv.cz).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly a podmínkami jednotného trhu EU. Zůstalo však v platnosti
celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob,
apod. Seznam těchto dokumentů je k nahlédnutí na internetových stránkách ZÚ Záhřeb www.mzv.cz/zagreb, v kapitole
Vzájemné vztahy a podkapitole Bilaterální smlouvy s Chorvatskem. V září 2005, během státní návštěvy prezidenta ČR, byly
podepsány dva následující dokumenty definující spolupráci v ekonomické a turistické oblasti obou zemí:

• Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, práce a
podnikání Chorvatské republiky

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.
• V roce 2008 byl podepsán Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic, který vstoupil v platnost v srpnu 2009.
• V roce 2011 byl v Záhřebu podepsán Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o

zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsáný v lednu 1999 v Praze. Protokol vstoupil v
platnost v červenci 2012.

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

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2012 355 058 127 280 482 388 227 778

2013 345 527 118 818 456 913 222 543

2014 394 636 124 105 518 743 270 529

2015 435 950 125 687 561 634 310 269

2016 457075 133760 590835 323315

Údaje v tis. EUR
podle statistiky MPO ČR

Poznámka: Příznivý trend v českém vývozu pokračuje i v prvních měsících roku 2017. Vývoz za 1-3/2017 dosáhnul
126 546 tis. EUR a dovoz pouze 44 359 tis. EUR. Trend potvrzuje vysoce pozitivní saldo.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
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Název dle nomenklatury SITC3 Export z ČR 2016 (v mil. euro)

Osobní automobily a jiná silniční vozidla 74,3

Léčiva včetně veterinárních 20,2

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
telekomunikační zařízení pro záznam obrazu a zvuku

15,6

Mýdla a přípravky čistící a leštící 15,0

Zařízení k automatickému zpracování dat 13,3

Železo, ocel a výrobky z nich 12,2

Přípravky toaletní a kosmetické 9,9

Pneu a duše 9,5

Papír, lepenka a výrobky z nich 9,2

Mléko, smetama a výrobky z nich 8,5

dle statistiky MPO ČR

Název dle nomenklatury SITC3 Import do ČR (v mil. euro)

Léčiva včetně veterinárních 28,3

Stroje netočivé
eketrické

11,2

Hliník 4,7

Výrobky ze základních kovů 4,5

Nábytek vč. čalouněného 4,4

Výrobky z kůže a její imitace 4,3

Polyacetáty, polyetery a priskyřice 3,7

Dřevo surové a hrubě řezané 3,7

Přístroje ke spínání obvodů, odpory 3,0
Pláty, desky, fólie, pásy z plastických hmot 2,9

dle statistiky MPO ČR2,4
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V případě Chorvatska hlavní podíl služeb tvoří především turistika. Dále pak obchodní, ubytovací, poradenské a
finanční služby, popř. obchodování s nemovitostmi. Celkově služby mají vzestupný trend na tvorbě HDP.

V roce 2016 podíl služeb na ZO ČR s Chorvatskem vykazoval celkově následující údaje (v mil. CZK):

celkem doprava cestovní ruch finanční služby poradenské
služby

Vývoz 1 567 381 732 5 356

Dovoz 6 549 150 5 120 0,9 123

Saldo - 4 982 232 - 4388 4,1 233

Poznámka: Díky poskytovaní služeb v oblasti cestovního ruchu je chorvatské saldo vůči ČR v platební bilanci kladné
a částečně pokrývá negativní saldo v oblasti výměny zboží.

Vývoj salda služeb Chorvatska v posledních 5 letech (mil. euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Dovoz služeb
celkem

9 554 9 679 8 850 9 001 6 143

Doprava 977 978 995 1001 1 450

Turistický ruch 6 687 6 701 6 767 7 232 1 235

Ostatní 1 489 1 999 1 787 1874 3 458

Vývoz služeb
celkem

2 677 2 628 2 687 2700 2 991

Doprava 488 452 451 490 570

Turistický ruch 634 599 634 590 653
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Ostatní 1 488 1 577 1 601 1 566 1 768

Saldo služeb
celkem

6 877 7 050 6 163 6 400 - 3 152

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2, /2017 a HNB

Podíl služeb na tvorbě HDP v posledních 5 letech (v mil. HRK)

2012 2013 2014 2015 2016

Obchodní
a opravárenská
činnost

33 001 34 100 35 002 36
100

35 100

Hotely a pohostinství 13 679 13 900 14 880 15
010

16 750

Obchodování s nemovitostmi
a pronájmy

82 500 82 001 82 900 84
305

83 990

Celkem 129 180 130 001 132 782 134
576

135 840

Podíl na
HDP (v %)

38,44 39, 10 39,80 41
34

42135

Zdroj: Statistický výkaz HNB 2/2017

Obecné informace k hlavním oborům služeb

Obchodní a opravárenská činnost:

• V obchodní a opravárenské činnosti bylo v roce 2016 v průměru zaměstnáno přibližně 370 000 osob.
Obchodování s nemovitostmi a pronájmy:
• V oblasti obchodování s nemovitostmi bylo v roce 2016 v průměru zaměstnáno přibližně 3 100 osob.

Turistický ruch:

Turistický ruch je významnou oblastí služeb spojených s hoteliérstvím, pohostinstvím, ubytování a dopravou. Služby
spojené s turistickým ruchem jsou důležitým odvětvím chorvatského hospodářství jednak z hlediska pozitivního dopadu
na zaměstnanost a také z hlediska pozitivních dopadů na platební bilanci Chorvatska - významné země v vývozui služeb.
V roce 2016 bylo zaznamenáno 15,5 mil. návštěv turistů, z čehož 13,8 mil. turistů tvořili zahraniční hosté. Domácími i
zahraničními turisty bylo realizováno 78,1 mil. noclehů, což znamená nárůst o cca 9,1 % oproti roku 20115. Devizové
příjmy z turistického ruchu v roce 2016 přesáhly 8 mld. EUR, což znamená nárůst o cca 5,0 % oproti roku 2015.

Chorvatsko nejvíce navštěvují turisté z Německa, následovaní turisty ze Slovinska, Rakouska, Itálie a ČR. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v následující tabulce. ČR se drží stále v první silné pětce. Významný byl vzestup příjezdů polských turistů,
kteří se v příjezdech zařadili na šesté místo za ČR a odráží stoupající životní úroveň u našich polských sousedů. Ve zvýšené

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chorvatsko

23/49 http://www.businessinfo.cz/chorvatsko © Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

http://www.businessinfo.cz/chorvatsko


míře také začali navštěvovat Chorvatsko turisté ze Skandinávie a Velké Británie. V posledních letech se v
Chorvatsku začali ve zvýšené míře objevovat turisté z Ruska i dalších zemí bývalého SSSR, i když události na Ukrajině a
sankce proti Rusku příliv turistů z těchto zemí omezil. Turistická nabídka se začala orientovat též na země východní Asie.
Jejich počet v absolutních číslech z hlediska celkového počtu zahraničních turistů však není zatím příliš významný.

Aktuální stav:

Na základě uvedených čísel je zřejmé, že chorvatský turismus zažívá svá nejlepší léta.

V případě, že by tržby z cestovního ruchu dosáhly za rok 2016 původně předpokládaných 8,5 mld. euro, podíl turismu na
HDP by podle analytiků MMF představoval významných 18%. Podle statistik EU je však Chorvatsko, navzdory nespornému
růstu, až osmou nejpopulárnější evropskou turistickou destinací. Před Chorvatskem jsou Španělsko, Itálie, Francie, Velká
Británie, Rakousko, Řecko a Německo. V Chorvatsku oproti zmíněným zemím tvoří tržby z turismu až 18% HDP, což
Chorvatsko zařazuje po bok zemí jako je Malta (14,5%) nebo Kypr (13,2%), zatímco například v krizi zmítaném Španělsku
činí cestovní ruch pouhých 4,4% HDP a u dalších turistických velmocí se pohybuje v rozmezí italských a francouzských
2,1% po německé 1,1%. Nutno však podotknout, že za růstem chorvatského cestovního ruchu stojí především situace v
Egyptě, Tunisu, Řecku či Turecku a je tedy otázkou, jak dlouhé trvání bude aktuální trend mít.

Popularitu Chorvatska jakožto turistické destinace dokazuje i průzkum travel tech startupu Sojern. Podle zmíněného
průzkumu, který probíhal od ledna roku 2015 do června roku 2016, a během nějž analytici zpracovali více než miliardu
signálů dokládajících způsob, jak evropští turisté vyhledávají a rezervují svou dovolenou, se Chorvatsko nachází na 20.
místě nejčastěji vyhledávaných světových destinací a zájem o něj vzrostl až o 45%. Podle průzkumu Sojernu jsou pro
chorvatský turismus důležité informace vypovídající o německých, slovinských, rakouských, italských, ale i českých
turistech. Podle statistiky se Češi zajímají v průměru o 7,8 dní dovolené a dovolenou se začínají zabývat 71 dní před jejím
začátkem.

Možnou hrozbou pro chorvatský cestovní ruch by kromě změn bezpečnostní situace v Mediteránu mohly být i ropné
průzkumy v černohorském moři. Ačkoliv se předseda Černohorského turistického sdružení Žarko Radulović nechal slyšet,
že jadranský turismus není ropným průzkumem a eventuální těžbou ropy nijak ohrožen, zároveň dodal, že v případě
ekologické katastrofy by byla nejvíce ohrožena jižní Dalmácie, což je dáno polohou vrtů nacházejících se v místě silného
mořského proudu proudícího do Chorvatska – ekologickou katastrofu by tak dle jeho tvrzení na rozdíl od Chorvatska
Černá Hora vůbec nepocítila.

Počet zahraničních turistů v Chorvatsku v roce 2016 (v tisících)
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Země Příjezdy Přenocování

Německo 2 277 17 082

Slovinsko 1 299 7 140

Rakousko 1 238 6 511

Itálie 1 120 4 961

Polsko 758 4 964

ČR 689 4 770

Poznámka: ČR byla jak v počtu turistů, tak v počtu přenocování předstižena Polskem.

Zdroj: Gospodarska kretanja 1/2/2017, str. 37

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

Dobrou orientaci ve světě investic do Chorvatska poskytnou webové stránky chorvatské agentury pro podporu středního
a malého podnikání, inovací a investic Hamag-Bicro - viz www.hamagbicro.hr.

Objem českých investic v teritoriu je uveden v kapitole 2.5 této informace. České investice jsou realizovány v teritoriu
spíše v menších objemech. Vyjímku tvoří vstup J&T Banky do Varaždinské banky v roce 2013 (investice cca 10 mil. EUR),
investice do výstavby vodního parku v Poreči za 25 mil. EUR, , dále investice firmy Kofola do výrobce minerálních vod
Studenac, vstup internetového prodejce MALL.CZ a nejnověji v dubnu 2017 investice cca 55 mil. EUR do výstavby
rekreačního komplexu Costabella developerskou skupinou JTH. a.s. Mezi nerealizované investive lze zařadit záměr skupiny
Agrofert o nákup podílu v chemičce Petrokemija Kutina. Pokud dochází k dalším investicím, je to zejména v menším
objemu v oblasti turistického ruchu a služeb s ním spojených (investice do hotelů, marin, pohostinských zařízení apod.

Mezi české firmy a značky, které jsou zastoupeny v Chorvatsku patří ŠKODA AUTO a.s., Českobudějovický Budvar
a.s., SUBTERRA a.s., OHL ŽS Brno a.s., Fortuna a.s., Kopos a.s., METROSTAV a.s., AŽD a.s. Zakládání staveb a.s., JaT Banka,
Koneko s.r.o., JTH sro., česká pobočka Inogy (dříve RWE).

Mezi chorvatské firmy a značky zastoupené v ČR patří Astra International d.d., Atlas, Autocentar Merkur d.d., HTZ –
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Chorvatské turistické sdružení, Đuro Đaković, Integra s.r.o., Končar Zagreb d.d., Luka Rijeka, Monting, Pliva Praha,
Podravka International s.r.o.

Protože dochází ke změnám v zastoupení firem, doporučujeme aktuální stav konzultovat s obchodním úsekem
velvyslanectví na tel. 00385 1 617 68 94, 1 617 72 46 popř. emailu: commerce_zagreb@mzv.cz. Obchodní úsek
velvyslanectví má také k dispozici rozsáhlý seznam českých firem, které působily nebo působí v Chorvatsku.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Viz také informace v hlavní kapitole 4.

Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly a podmínkami jednotného trhu EU. Zůstalo však v platnosti
celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob,
apod.

Seznam těchto dokumentů je k nahlédnutí na internetových stránkách ZÚ Záhřeb, v kapitole Vzájemné vztahy a
podkapitole Bilaterální smlouvy s Chorvatskem.

V září 2005, během státní návštěvy prezidenta ČR byly podepsány dva následující dokumenty definující spolupráci v
ekonomické a turistické oblasti obou zemí.

• Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství, práce a
podnikání Chorvatské republiky

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

V září 2008 byl podepsán Protokol k Dohodě o podpoře a ochraně investic, který vstoupil v platnost v srpnu 2009.

V říjnu 2011 byl v Záhřebu podepsán Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v lednu 1999 v Praze). Protokol vstoupil v platnost v
červenci 2012.

V dubnu 2016 se v Záhřebu konalo 5. zasedání Společného česko-chorvatského výboru pro cestovní ruch, který byl
založen v roce 2005. Zúčastnili se ho zástupci českého MMR a agentury Czechturism, za chorvatskou stranu zástupci
Ministerstva cestovního ruchu a Chorvatské národní turistické agentury. Další info týkajíc se smluvní základny získáte na
obchodním úseku ZÚ.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Chorvatsko je od roku 2011 podle klasifikace OECD vedeno v kategorii zemí tzv. dárců rozvojové pomoci. Z tohoto
důvodu projekty zahraniční rozvojové spolupráce v teritoriu neprobíhají.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Pro české exportéry do Chorvatska jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury
včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod,
výroba elektircké energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů
energie, dodavatelská a subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a
zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti služeb, zejména v oblasti turistiky, financí a pomoci
právních kanceláří.

Hlavní a perspektibní obory:

Zemědělský a potravinářský průmysl

Chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti
přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem jsou zejména v dodávkách pro
privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba
zmínit dodávky mléka (zejména sušeného) a smetany. Zde je potenciál vývozu hlavně vzhledem k omezeným kapacitám
chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro
nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na místním trhu velmi silná místní konkurence. Uzeniny a další masné
výrobky představují další vývozní potenciál, i když omezený vzhledem k silné místní konkurenci. Exportní příležitosti jsou
v bio-potravinách (např. müsli, cereálie) a obecně v sortimentu zdravé výživy. Trvalý zájem je o dodávky ochucovadel,
kečupů, omáček apod. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední vývozci piva (nejnověji na trh
vstupuje pivovar Krušovice). V poslední době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po krůtím a kuřecím mase. Zajímavou
položkou jsou sladkovodní živé ryby. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a
krmných směsí. Na trhu si také získávají místo luxusní potraviny, určené hlavně k obohacení trhu. Jedná se o sortiment
cukrovinek, lahůdek atp. Vzhledem k tomu, že je jediný výrobce hnojiv v Chorvatsku nabízí se možnost vývozu různých
hnojiv. Zajímavá je také možnost vývozu strojů, které lze využít při zemědělské výrobě. Stín na tento obor vrhají současné
finanční potíže společnosti Agrokor, která je největší privátní společností v Chorvatsku. Agrokor vlastní i největší
maloobchodní řetězec Konzum, který se může potýkat s určitými dovozními omezeními.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé dodávkové možnosti především z důvodu ochrany pobřeží a tím
pádem možnost účasti na ekologickým projektech. Mnohá města a sdružení obcí nutně musejí modernizovat
vodohospodářské sítě. Jedná se především o dodávky úpraven a čističek odpadních vod. Financování těchto projektů je
realizováno ze strukturálních fondů EU a doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí a EBRD aj.
Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, zejména s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie.
Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu. Česká republika tento obor opět v říjnu 2017
podpoří oficiální účastí MPO za asistence českého Sdružení oboru českých vodovodů a kanalizací (SOVAK) na odborné
konferenci týkající se aktuálních problémů vodohospodářství. Konference se bude tento rok konat ve městě Vodice.
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Automobilová doprava

Jedná se zejména o dodávky osobních automobilů (vývoz v roce 2016 cca 74 mil. EUR). V úvahu také přicházejí dodávky
motorových vozidel pro veřejnou osobní dopravu, například tramvají nebo jejich komponentů (Zagreb, Osijek) a dále
dodávky zemědělských strojů a traktorů. Další možností jsou dodávky dílů, poskytování poradenství a servisu.

Strojírenský průmysl

ČR má trvale pověst země, která má dlouholetou tradici ve výrobě nejrůznějších strojírenských výrobků. Možnosti
spočívají hlavně v dodávkách tradičních strojírenských výrobků, jako jsou osobní automobily, traktory, tak i v možnostech
dodávek technologií pro potravinářský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu
kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď
v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo v kompletních dodávkách a modernizaci např. starších tramvají české
výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti
lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl
a telekomunikační průmysl.

Energetický průmysl

Chorvatsko zajišťuje přibližně 80 % elektrické energie z vlastních zdrojů. Zbývajících část realizuje dovozy zejména z
Maďarska, Slovinska a BaH. Strategické plány v rozvoji energetiky uvedením do provozu nových tepelných elektráren
zřejmě nebudou realizovány. Preferuje se rozvoje obnovitelných zdrojů energie, z nichž by země chtěla získávat do roku
2020 přibližně 20 % energie. Díky přírodním možnostem je možné vybírat z alternativních zdrojů jako je voda, vítr, solární
energie, geotermální energie, biomasa. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování
biomasy a zdroje výroby energie z malých vodních elektráren. Právě v těchto dvou oblastech existují možnosti dodávek
pro české firmy. Dodávkové možnosti pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Byla odsouhlasena výstavba LNG
terminálu na Krku, probíhá realizace a modernizaci stávající sítě produktovodů a lokálních (městských) sítí. Plánována je
rovněž realizace napojení plynovodu IAP na TAP, kde by Chorvatsko mohlo být jedním z lídrů konsorcia. Další obchodní
případy by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslovým
elektráren, plynojemů a lokálních zásobníků paliv.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Je možné navazovat na reference z již realizovaných zakázek výstavby úseků silnic, železničních tratí, tunelů a mostů.
Chorvatské ministerstvo dopravy obdrželo v červenci 2016 z Bruselu 297 mil. EUR na výstavbu druhé koleje železniční trati
Križevci, Koprivnice, maďarská hranice. Dále se připravují projekty výstavby dopravních železničních koridorů spojujících
další části země a projekty spojené s výstavbou Pelješského mostu, zejména jeho obslužných komunikací. Rozbíhá se
celková modernizaci lokální železniční infrastruktury. Tento sektor skýtá velmi dobré šance pro české firmy, z nichž
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některé mají již vybudovány dobré reference (Subterra, Metrostav, OHL ŽS, Zakládání staveb, AŽD, SUDOP). V návaznosti
na výstavbu koridorů se přistupuje k modernizaci nádraží, letišť, přístavů a přístavních dopravních uzlů. S výstavbou a
modernizací infrastruktury souvisí možnosti zpracování projektů, dodávky zabezpečovacích zařízení a dalších vyspělých
technologií pro dopravní systémy.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Řada nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci, což se projevuje na zvýšených poptávkách v
tomto oboru. Připravuje se výstavba nové nemocnice v Pule a modernizace a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu,
Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná
pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Spolupráce ve
farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv.
Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství
všeobecně. Mnohé projekty by měly být podpořeny spolufinancováním z fondů EU. Na podzim 2017 se připravuje v rámci
Proped mise Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků do Chorvatska.

Chemický průmysl

Stále se zvyšuje vývoz toaletních a kosmetických přípravků, silic, vonných látek, pracích prášků, čistících a leštících
přípravků a různých chemikálií pro další chemickou výrobu. Významnou a perspektivní položku představují dodávky
hnojiv, vzhledenm z nedostačujícím a zastaralým výrobním kapacitám v teritoriu. Významnou položky vývozu představují
také léčiva a farmaceutické výrobky.

Plasty a gumárenský průmysl.

Narůstají požadavky na dodávky pneumatik a plastových výrobků v prvotních i neprvotních formách. Také kožená obuv a
další kožené výrobky patří k tradičním vývozním položkám.

Zpracovatelský průmysl, sklářský a keramický průmysl

Mezi položky, o které je na chorvatském trhu trvalý zájem, patří sklářské výrobky, tiskařské výrobky, zrcadla a dřevěné
rámy na obrazy, bižuterie, výrobky ze stříbra a zlata, kovové výrobky apod. Zájem o tyto výrobky se bude zvětšovat ve
vazbě na zvyšující se kupní sílu obyvatelstva.
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Zábava a volný čas

Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, hřišť a tělocvičen, sportovních klubů a
tělovýchovných zařízení škol.

Služby

České firmy se uplatňují ve službách spojených s turistikou a cestováním, službách spojených s ubytováním a servisem
v restauracích, službách v dopravě při rozvoji trajektové námořní dopravy (přístavy Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče).
České firmy modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků (např. Aquacolors Park v
Poreči) a hotelových komplexů (investice do Costabella resortu). Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří,
provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také
dodávky pro vybavení ubytovacích kapacit hotelů, popřípadě investice do renovací ubytovacích kapacit pro zlepšení
ubytovacích služeb. V oboru služeb se také začínají prosazovat služby specializovaných právních kanceláří, finanční služby
a služby v oblasti IT technologií.

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

Aktuální oborové příležitosti a perspektivní položky českého exportu pro Chorvatsko jsou uvedeny v mapě
oborových příležitostí v kapitole č. 5. Oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových
příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

České firmy zatím nepřistoupily k velkým investicím na chorvatském trhu. Výjimkou je J&T Banka, která koupila
rozhodující akciový balík v lokální Varaždinské bance, investice do vodního parku v Poreči, investice do hotelového
komplexu Costabella na Jadranu v Rijeky a vstup internetového prodejce MALL.CZ. V květnu 2015 jsme zaregistrovali
zájem české Kofoly o nákup podílu v chorvatském výrobci nápojů Badel. V teritoriu spíše probíhají drobnější investice do
různých menších rekreačních a restauračních zařízení. Čeští občané také pravidelně investují do nemovitostí, zejména na
pobřeží Jaranu.

Významnou investicí mohl být vstup skupiny Agrofert do chemického závodu Petrokemija Kutina. Bohužel tato investice
doposud nebyla realizována.

Chorvatská vláda doposud neprovedla důslednou privatizaci velkých státních podniků. Zahájení privatizace, zejména
státních podniků, by mohlo přinést zajímavé možnosti pro české investory. Ledy se pohnuly v polovině roku 2016, kdy
chorvatská vláda konečně informovala o připravované privatizaci vybraných státních firem. Vláda hodlá nabídnout akciové
podíly zatím ve státních podnicích. Jak bude celý proces dál probíhat není zatím jasné. ZÚ situaci nadále sleduje, v
případě dalších dotazů proto kontaktujte obchodní úsek ZÚ.
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Rozvojová pomov: Rozvojové projekty nejsou v teritoriu realizovány.

5.2 Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku téměř 120 různých veletrhů a
výstav na více než 30 místech. Největší organizátor veletrhů v Chorvatsku je Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Další velký veletrh se zaměřením na potravinářsko-zemědělský komplex se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) v
souměstí Bjelovar/Gudovec. Více na http://www.bj-sajam.hr/. Dalším veletrhem, který se koná vždy na počátku roku, je
podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice - více na http://www.viroexpo.hr/. Konkrétní informace je možné
získat od ředitele zastoupení Czechtradu na adrese zbynek.peska@czechtrade.cz nebo na obchodním úseku
velvyslanectví.

Česká republika bude realizovat oficiální účast pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o
ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se
o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se bude konat ve městě Vodice v říjnu 2017. Více informací
na tel. MPO 00420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická popř na emailu:
commerce_zagreb@mzv.cz, zbynek.peska@czechtrade.cz.

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku, a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např.
pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd. Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a
OPREMANJE- mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO - veletrh stavebních
materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita - veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy
Fair - veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika - veletrh tiskařských technologií.

Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na
internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory http://www.hgk.hr/, popřípadě na internetových stránkách
Záhřebských veletrhů (ZV).

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: http://www.zv.hr/
e-mail: zagvel@zv.hr
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HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: http://www.hgk.hr/
e-mail: trgovina@hgk.hr
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Bilance obchodní výměny ČR a Chorvatska zůstává stabilní s trvalým výrazným českým aktivním saldem. V roce
2016 aktivní saldo dosáhlo 323 mil. euro. Český vývoz se po překonání krizových let od roku 2013 zvyšuje a v roce 2016
dosáhnul historicky nejvyššího objemu 457 mil. EUR.

Registrujeme trvalou poptávku chorvatského hospodářství po určitých skupinách výrobků. Díky trvalé propagaci nosných
vývozních oborů dle mapy oborových příležitostí je vše nastaveno tak, aby české firmy byly připraveny reagovat na
požadavky chorvatských partnerů ve všech nosných oborech (viz plán činnosti ZÚ). Recese, která dle dostupných
ekonomických ukazatelů v roce 2015 definitivně končíla potvrdíla skutečnost, že Chorvatsko se stavá vyhladovělým
trhem, absorbující zvýšené dodávky zboží i služeb. Země by se tak stává velmi zajímavým a perspektivním trhem.
Nakonec i v tomto složitém období patří Chorvatsko mezi významné odběratele českého zboží. Viz český vývoz v
2015 dosáhnul celkových 436 mil. euro. Je třeba zachovat v teritoriu trvalou podporu českým firmám, mít zmapovaný
trh a být připraven pohotově reagovat na požadavky chorvatských partnerů, jednoduše řečeno, vědět kam a na koho se
obrátit.

Jak uvádíme shora, tak chorvatské firmy projevují stále zvyšující se zájem o dovozy českého zboží. Ekonomická spolupráce
ČR s Chorvatskem má předpoklady, aby byla povýšená na vyšší úroveň spolupráce, než jen prostou výměnu služeb a
zboží, tj. vstup českého kapitálu do chorvatských podniků, vytváření joint ventures apod. Akvizice, resp. společné
podniky se připravují v oblasti cestovního ruchu a potravinářství. Další komentář také pod bodem 5.1.

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

V Chorvatsku je velké množství prostředníků, drobných a středních firem, které se zabývají dovozem, velkoobchodem i
maloobchodní činností. Obdobně jako v ČR, kdy začala transformace ekonomiky přestal být zahraniční obchod výsadou
pouze několika zahraničních organizací. Zjednodušená procedura a minimálně nízké náklady potřebné k založení
obchodní společnosti způsobily nadměrný růst počtu společností v distribuční a prodejní síti. Na domácím trhu působí asi
7000 relativně významných společností, z nichž většina je v soukromém vlastnictví s malým kapitálem a úzkou specializací.

Mezi větší společnosti s rozsáhlou maloobchodní sítí prodejen zaměřenou na potraviny a drobné zboží v Chorvatsku patří
KONZUM (SUPER KONZUM), NAMA, GAVRILOVIĆ, PEVEC, apod. V posledních letech dochází k rozšíření o zahraniční
obchodní řetězce - BILLA, BAUHAUS, BAUMAX, GETRO a METRO. U velkých obchodních řetězců je vstup na trh téměř
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výhradně zcela koncetrován do ústředí společnosti, které bývá i mimo Chorvatsko.

V Chorvatsku se nedoporučuje malým a středním firmám zřizovat vlastní zastoupení. Jako vhodnější se k uskutečnění
obchodních transakcí jeví využití místní firmy nebo společníka, kteří jsou seznámeni se specifiky místního trhu. Předem je
třeba projednat otázku cen, marže, zastupování sjednávat na procenta ze zisku. Otázku výhradního zastoupení podmínit
zkušební dobou a minimálním prodejem. Vhodné je také neformální spojení s místními firmami (např. projekční a
inženýringové kanceláře, poradenské a konzultační firmy, marketingoví specialisté). K dovozu potavinářských výrobků je
třeba zapojit místního distributora.

Vzhledem k recesi, která ovládala zemi posledních 6 let se mnoho menších firem dostalo do platební neschopnosti, což se
projevilo v nárustu pohledávek i českých firem. Důrazně proto doporučujeme ověřit si stav firmy před zahájením
obchodní činnosti. Obchodní úsek ZÚ má přístup do databáze místních firem a na požádání může zjistit stav konkrétní
firmy. Spojení na obchodní úsek naleznete na www.mzv.cz/zagreb.

Agentury pro podporu obchodu - v současnosti existují tři agentury:

• Agentura pro investice a konkurenceschopnost - Agentura za investicije i konkurentnost - (www.aik-invest.hr)
• Středisko monitorování energetického sektoru a investic - Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora

i investicija - (www.cei.hr)
• Chorvatská agentura pro malá hospodářství a investice - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije -

(hamagbicro.hr)

Agentura HAMAG BICRO si klade za cíl poskytovat především malým a středním firmám aktivní podporu ekonomickému
rozvoji Chorvatska, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, aktivně podporovat atraktivní lokality pro investice a
v neposlední řadě vytvářet pozitivní dojem o Chorvatsku. Více informací o agentuře naleznete na jejích webových
stránkách.

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

Chorvatský obchodní režim byl postupně liberalizován od vstupu do WTO v závěru roku 2000. Chorvatsko má podepsánu
řadu bilaterálních dohod o volném obchodu v souladu s článkem XXIV GATT.

Pro zahraniční obchod se zeměmi s nimiž Chorvatsko uzavřelo dohodu o volném obchodě, jsou využívány celní sazby ve
vzájemné výměně zboží. V níže uvedené tabulce je současný stav podepsaných dohod o volném obchodu.

Se vstupem Chorvatska do EU v roce 2013 se země stala součástí celní unie zemí EU a dle toho se řídí veškeré
náležitosti spojené s volným pohybem zboží, osob a služeb mezi Chorvatskem a dalšími státy EU.

Stav podepsaných dohod o volném obchodu

Země Datum počátku využívání

Makedonie 1997
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Bosna a Hercegovina 2001

EFTA (jak uvedeno níže)

Švýcarsko 2002

Lichtenštejnsko 2002

Norsko 2002

Island 2002

Turecko 2003

Srbsko, Černá Hora 2004

Albánie 2003

Moldavsko 2004

Celní sazby Chorvatska včetně dalších detailních informací týkajících celního postupu, dokumentů je možno vyhledat na
web stránkách chorvatské Celní správy- (www.carina.hr)
Zákon o kontrole kvality určitých výrobků při jejich dovozu a vývozu stanoví:

• postup při stanovení a kontrole kvality výrobků (odpovídající chorvatským normám)
• deklaraci a potřebné označení výrobků
• stanovený popis (tech. apod.)
• označení výrobků dokládající atesty, homologaci a certifikaci výrobků.

Chorvatské Ministerstvo hospodářství zajišťuje inspekci – kontrolu kvality prostřednictvím obchodních inspektorů.
Náklady spojené s kontrolou kvality nese vývozce – dovozce. V případě, že kvalita neodpovídá, je dovozce povinen ihned,
nejpozději však do 8 dnů od vyhlášení rozhodnutí, zboží odvézt zpět za hranice.

Seznam výrobků, při jejichž dovozu je vyžadován certifikát kvality:

1. Maso a masné výrobky
2. Ryby, raci, mlži, mořští ježci, žáby, želvy, plži a výrobky z nich
3. Mléko, mléčné výrobky, syřidla a čisté kultury
4. Zmrzliny, směsi pro zmrzliny a mražené dezerty
5. Vejce a vaječné výrobky
6. Ovoce, zelenina, houby a výrobky z nich
7. Káva, výrobky z kávy a kávovinové náhražky
8. Čaj
9. Koření, extrakty koření a směsi koření
10. Hořčice
11. Kuchyňská sůl
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12. Polévky, polévkové a omáčkové koncentráty a přísady
13. Pekařské kvasinky, kypřicí prášek do pečiva, pudinkové prášky
14. Obilí, mlýnské pekařské výrobky, těstoviny a mražená těsta
15. Sušenky a podobné výrobky
16. Živočišné a rostlinné oleje a tuky, margariny, majonézy apod.
17. Cukr a ostatní sladidla
18. Med a jiné včelí výrobky
19. Kakaové výrobky, krémové výrobky, cukrovinky
20. Alkohol a alkoholické nápoje
21. Pivo
22. Nealkoholické nápoje
23. Ocet a kyselina octová
24. Proteinové výrobky a směsi pro potravinářský průmysl
25. Krmivo pro dobytek a domácí zvířata
26. Elektrické spotřebiče pro domácnost
27. Elektronika pro domácnost
28. Přenosné nářadí s elektromotory
29. Transformátory
30. Elektrické a izolační vodiče a kabely
31. Objímky pro žárovky
32. Fluorescenční lampy
33. Spínače
34. Kancelářské psací stroje, počítací stroje, rozmnožovací stroje, registrační pokladny
35. Plynové spotřebiče pro domácnost
36. Automobilové pneumatiky
37. Zemědělské nářadí
38. Ruční a přenosné hasicí přístroje
39. Ocelové láhve pro propan-butan s ventilem a láhve pro technické plyny
40. Fotoaparáty a kamery
41. Cement
42. Přídavky k betonu
43. Frakční kamenný agregát pro beton a asfalt
44. Cihly
45. Hydroizolační materiály impregnované bitumenem a bitumenové traky
46. Betonové kanalizační potrubí delší než 1 metr
47. Prvky typových stavebních konstrukcí
48. Dřevotřískové desky
49. Nábytek
50. Textil a oděvy
51. Výrobky z přírodní a umělé kůže (obuv a galanterní výrobky)
52. Kapalná naftová paliva
53. Paliva pro tryskové motory

Ochrana domácího trhu

Jelikož je Chorvatsko členem EU od července 2013, vztahují se na něj pravidla celní unie EU. Proto níže uvedená pravidla
se vztahují ke třetím zemím.

Vývoz i dovoz do Chorvatska je silně liberalizován. Většina dovozních přirážek, kvót a ostatních netarifních omezení byla v
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souvislosti s platností nového Zákona o celních tarifech eliminována (NN č. 61/00 a 117/00, Nařízení o celním tarifu pro
rok 2002 č. 113/01 – s platností od 1. 1. 2002). Se vstupem země do WTO došlo ke sjednocení se světovými standardy.
Některé druhy zboží, které stanoví Ministerstvo hospodářství a další odpovědné resorty, je však možno dovážet pouze na
základě licencí – zvláštního povolení (radioaktivní a chemické látky, zbraně a pyrotechnické materiály, umělecká díla a
starožitnosti, drahé kovy, cenné papíry, poštovní známky, léčiva a to i veterinární, drogy, papír a karton, některé
zemědělské stroje, a další).
V zájmu ochrany domácího trhu přijala vláda rozhodnutí o určení výrobků, které podléhají při dovozu kontrole kvality
oficiální tržní inspekce na celním úřadě. Zboží musí odpovídat platným chorvatským normám, musí být řádně označeno,
zabaleno, musí obsahovat požadované dokumenty a certifikáty jakosti. Této kontrole podléhají převážně potraviny,
zemědělské výrobky, auta, nábytek, textilie, cement, elektrotechnická zařízení, výtahy, apod.
U výrobků, které jsou předmětem jakostních kontrol musí být vyznačen název výrobku, plná adresa výrobce nebo
dovozce, čistá váha, objem, informace o přísadách, použití výrobku, skladování a ostatní důležitá upozornění. Technicky
náročné výrobky musí obsahovat návod k použití, seznam autorizovaných opravárenských firem, záruky apod. Označení
na originálním balení výrobků musí být uvedeno v chorvatštině.

Seznam státních institucí provádějících ověření kvality při dovozu do Chorvatska:

Državni zavod za mjeriteljstvo (atesty průmyslových výrobků)
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
tel.: +385 1 5630000
fax : +385 1 5630001

email: pisarnica@dzm.hr
web: http://www.dzm.hr/

Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba (atesty potravin)
Mirogojska 16, Zagreb
tel. centrála : +385 1 4696 111, 4696169
fax: +385 1 4678 002

email:jzdravstvo@stampar.hr
atesty potravin: +385 1 4696 233, +385 1 4696 245

Institut građevinarstva Republike Hrvatske (stavební materiály)
Jenka Rakuše 1
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6125 125
fax: +385 1 6125401

email:igh@igh.hr
web: http://www.igh.hr/

Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED (registrace léků, pharm. index, tvorba cen)
(spadající pod Ministerstvo zdravotnictví)
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Ksaverska cesta 4
10000 Zagreb
tel.: +385 1 4884100
fax: +385 1 4884110

email:halmed@halmed.hr
web: http://www.almp.hr/

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Cizinec může na základě „Zákona o obchodu“ zakládat reprezentaci („predstavništvo“) za účelem průzkumu trhu,
vykonávání propagačních a informačních činností a za účelem své prezentace. Reprezentace nemá statut právnické osoby,
a tudíž nemá právo uzavírat smlouvy/kontrakty. Činnost může zahájit až na základě zápisu do Registru reprezentací
zahraničních osob na Ministerstvu hospodářství Chorvatské republiky a hlavně po obdržení daňového čísla, tzv. OIB. Další
podrobné informace na www.hitro.hr

HITRO je nová služba chorvatské vlády pro zrychlenou komunikaci občanů a podnikatelských subjektů se státní správou.
HITRO umožňuje občanům a subjektům jednodušší přístup k informacím a službám na jednom místě, www.hitro.hr.

Konkrétní informace také poskytne obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Záhřebu, na emailové
adrese: commerce_zagreb@mzv.cz

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

V Chorvatsku jsou k dispozici všechny běžné prostředky reklamy (noviny, časopisy, TV, rozhlasové stanice, billboardy,
elektronická média, directmarketing, sociální sítě atp.), které jsou široce využívány. Všemu vládne internet.

Propagační techniky jako sales promotion, public relations a obchodní veletrhy jsou běžné a dosahují dobré úrovně.
Vedle dosud státní televize jsou nejvhodnějšími médii pro reklamu deníky a další periodika - jako jsou Večernji list,
Jutarnji List, Novi list, Slobodna Dalmacija nebo týdeníky Globus a Poslovni Tjednik. Hlavním hospodářským a obchodním
časopisem je Privredni Vjesnik. Měsíčník Banka se věnuje vývoji situace v bankovním sektoru. Stále větší roli hraje v
propagaci internet.
Na výrobcích v prodejní síti se požaduje návod a popis v chorvatštině, sděluje se jméno výrobce a importéra, apod. Při
prezentaci firmy je vhodné zmínit úspěšnost na západních trzích, získané certifikáty apod. Podmínky reklamy a její využití
jsou obdobné jako v dalších státech EU.

Největším inzertním listem je:
OGLASNIK
Oglasno informativni list
Savska cesta 41
10000 Zagreb
tel: +385-1-6102885
fax: +385-1- 6102892

email: oglasavanje@oglasnik.hr
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web: www.oglasnik.hr

Informace o veletrzích a termíny konání jsou uvedeny v kapitole 5.2. - Kalendář akcí

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv je v Chorvatsku řešena zákonnou úpravou, která byla přijata chorvatským
parlamentem v říjnu 2003.

Jedná se o zákony:

• NN167/03 - Zákon o autorskom pravu i srodnim pravima, který nabyl účinnosti v říjnu 2003.
• NN 173/03 - Zákon o patentu, který nabyl účinnosti v lednu 2004.

Výše uvedené právní normy musí být v souladu s legislativou uplatňovanou v rámci EU, proto i případné další postupy
jsou určovány obecnými pravidly EU.

6.6 Trh veřejných zakázek

Nejdůležitšjší zprávou je to, že v Chorvatsku platí od 1. ledna 2017 nový Zákon o veřejných zakázkách. Hlavní
změnou je to, že nabízená cena ovlivňuje vyhodnocení nabídky maximálně do 90 procent. Zákon byl publikován
ve sbírce Narodne novine (NN) pod č. 120/16. Plné znění je ve sbírce zákonů a je také připojené k článku na webu
ZÚ v sekci Ekonomika.

Ministerstva, ostatní státní instituce (vč. státních podniků) a orgány místní samosprávy jsou povinné nakupovat zboží a
služby, pokud jsou hrazeny ze státního rozpočtu, v rámci veřejné soutěže („javno nadmetanje / javni natječaj“) v souladu s
chorvatským „Zákonem o veřejné soutěži“). Zákon definuje jednotlivé kategorie jako zadavatel, zboží, služby,
nejpřijatelnější nabídka apod. Veřejná soutěž musí být zadavatelem vyhlášena, jestliže objednávky zadavatelů zboží a
služeb přesáhnou v rozpočtovém roce 200 tis. HRK (hodnota bez DPH).

Zadavatel v rozpočtovém roce nesmí své objednávky dělit s cílem vyhnout se veřejné soutěži. Z rozhodnutí ministerstva
financí může být z uvedených pravidel udělena výjimka v případě, že jde o veřejnou nebo soukromou pomoc nebo o
nákupy dohodnuté dle mezinárodních dohod nebo jde-li o vojensko-strategický nebo státní zájem (tyto výjimky se
poměrně široce uplatňují). Veřejné soutěže pro zboží a služby se mohou v Chorvatsku zúčastnit i zahraniční zájemci

Zadavatel je povinen v rámci veřejné soutěže učinit tyto kroky:

• uveřejnit skutečnosti o veřejné soutěži v domácím denním tisku nebo v oficiálním věstníku Narodne Novine (NN -
Národní Noviny) a to v chorvatském jazyce. Při hodnotě zakázky vyšší než 200 tis. EUR i v oficiálním Věstníku EU (v
anglickém jazyce).

• připravit dokumentaci pro veřejnou soutěž i s podmínkami soutěže
• účastníkům soutěže stanovit termín pro získání nabídky a dokumentace
• stanovit termín, místo a čas uveřejnění nabídky v rámci veřejné soutěže
• vytvořit komisi v počtu minimálně tří členů k hodnocení nabídek.
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Hodnota nabídky je vyjádřena v HRK a v mezinárodním tisku v USD nebo v EUR. Pokud se do veřejné soutěže nepřihlásí
alespoň 3 účastníci, soutěž se opakuje.
Mezinárodní tendry financované Světovou bankou, EBRD, UNHCR apod. jsou chorvatští zadavatelé (státní instituce,
ministerstva, státní společnosti) povinni zveřejnit v domácím tisku a v Národních novinách (NN) v jazyce chorvatském i
anglickém.

Informace o veřejných zakázkách je možné získat na webových stránkách Oglasnik javne nabave -
http://eojn.nn.hr/oglasnik, www.javnanabava.hr.

Obchodní úsek ZÚ pravidelně sleduje vypisování veřejných zakázek a vhodné zakázky jsou zveřejňovány na
portálu Businessinfo.cz v sekci Chorvatsko ( www.businessinfo.cz).

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

Nejlepší je prevence, tedy vyhnout se obchodnímu sporu. Pokud již ke sporu dojde, je nejvhodnější navrhnout
mimosoudní vyrovnání. Vlastní soudní řízení je zdlouhavé, nákladné, vyčerpávající (fyzicky i finančně) a mnohdy
favorizující domácí subjekt. Zastupitelský úřad může nabídnout spojení na renomované advokátní kanceláře.

Způsoby řešení obchodních sporů

Základy pro řešení obchodních sporů a arbitráže jsou obsaženy ve dvou zákonech (NN - Narodne Novine):

• Zákon o parničnom postupku (Zákon o procesním, soudním řízení - NN 53/91 a 91/91)
• Zákon o riješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odredženim pitanjima s drugim zemljama (Zákon o

řešení konfliktu zákona s předpisy jiných zemí v určitých otázkách s jinými zeměmi - NN 53/91).

Chorvatsko sukcedovalo do všech bývalou SFRJ přijatých mezinárodních arbitrážních konvencí. Např. přijalo:

• Newyorskou úmluvu o uznání a výkonu rozhodčích nálezů z r. 1958
• Ženevskou úmluvu o výkonu zahraničních rozhodčích nálezů z r. 1927
• Ženevský protokol o arbitrážních klauzulích z r. 1923.

V roce 1993 Chorvatsko podepsalo Úmluvu o vytvoření multilaterální investiční a garanční agentury (MIGA).
Při řešení obchodních sporů a vymáhání pohledávek lze v první fázi doporučit Chorvatskou hospodářskou komoru
(www.hgk.hr - úsek právní pomoci), příp. využít zahraničních inkasních kanceláří. V případě neúspěchu je nutné použít
soudní cestu (obrátit se na advokáta - seznam advokátů vede Chorvatská HK, seznam advokátů hovořících česky má
zastupitelský úřad v Záhřebu). Soudy jsou však zahlceny případy (až 40 000 chorvatských firem řeší své spory
prostřednictvím soudů) a nelze očekávat vyřešení v krátké době. Z tohoto důvodu je potřeba výběru obchodního partnera
v Chorvatsku věnovat patřičnou pozornost. Další případné dotazy je tako možné směřovat na obchodně-ekonomický
úsek českého velvyslanectví.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Doposud zmíněná daňová a jiná zvýhodnění nebyla dostatečným motivem a nepřitáhla výrobně zahraniční nebo domácí
investory a to ani do oblastí zvláštní státní péče (válkou zničených regionů), které mají další daňové úlevy definované
zvláštními zákony. Opatrný přístup zahraničních investorů byl spojen zejména s pomalým tempem změn v právním
systému.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chorvatsko

40/49 http://www.businessinfo.cz/chorvatsko © Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

http://eojn.nn.hr/oglasnik
http://www.javnanabava.hr
http://www.businessinfo.cz
http://www.mzv.cz/zagreb
http://www.mzv.cz/zagreb
http://www.hgk.hr
http://www.hgk.hr
http://www.hgk.hr
http://www.hgk.hr
http://www.hgk.hr
http://www.businessinfo.cz/chorvatsko


Komplikací při zahraničních investicích jsou i stále nedostatečně aktualizované pozemkové knihy a katastrální
mapy. Investor mívá velmi často problém zjistit skutečné majitele pozemků a jednání se proto velmi často neúměrně
protahují. Lákadlem je skutečnost, že k privatizaci je a i bude poměrně dost příležitostí (zejména typu "brown field",
protože tzv. velká privatizace ještě neproběhla nebo byla tzv. zpackaná.
Mnohdy problematická platební morálka chorvatských hospodářských subjektů, vysoká vnitřní zadluženost, složité
byrokratické postupy spojené s vydáváním nejrůznějších povolení a koncesí a v neposlední řadě i nejasnosti v
pozemkových knihách byly zřejmě hlavními důvody, proč nedošlo k zásadnímu obratu v přílivu a struktuře zahraničních
investorů, pokud nepočítáme zatím jedinečný prodej podílu výše zmíněné společnosti INA. Ovšem i v tomto případě
dochází ke sporu o výkon akcionářských práv mezi chorvatskou vládou a investorem - maďarskou společností MOL.

Dalším problém spočívá ve spolupráci s místními samosprávami, které někdy apriory negativně a podezíravě pohlíží na
zahraniční investory (možná se jedná o pocit, že zahraniční investor místním naruší zavedený řád a místo pomoci a
rozvoje přinese neklid a nezaměstnanost). Protože fakticky existuje mnoho povinností případného investora
doporučujeme kontaktovat regionální rozvojové agentury v jednotlivých župách úzce spolupracujících s regionálními
hospodářskými komorami.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Dle chorvatské legislativy se platební styk se zahraničím uskutečňuje v devizách nebo v domácí valutě (HRK). Všechny
pohledávky a závazky vyplývající ze vztahu se zahraničím se vyrovnávají prostřednictvím platebního styku s domácími
bankovními institucemi majícími mezinárodní oprávnění.
Platební styk se realizuje obvyklými způsoby mezinárodního platebního styku:

• dokumentární akreditiv
• poukázání peněz
• dokumentární inkaso
• obchodně úvěrový dopis
• bankovní šek
• směnka
• bankovní garance

Díky drahým úvěrům a nedostatku kapitálu je stále větším problémem platební neschopnost (velká vnitřní zadluženost a
nelikvidnost chorvatských subjektů). Proto se doporučuje uzavírat obchody s novými partnery na základě akreditivu.
Nejvýhodnější je spolupracovat s Chorvatskou hospodářskou komorou a také s partnerovou místní bankou (prověření
základních údajů). Běžná praxe je, že chorvatští odběratelé požadují při standardních platebních podmínkách odklady
plateb ve lhůtě 30 až 90 dnů.

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

Místní zvyklosti:

Chorvatské běžné obchodní zvyklosti se nikterak neodlišují od standardních jihoevropských obchodních zvyklostí.
Podobně jako v jiných jihoevropských zemích hraje významnou úlohu vnější dojem (vzhled, oblečení, automobil, drahé
hodinky, atd.), neformální prostředí pro jednání může být účinnější (restaurace), dochvilnost není dogma (toleruje se 10
min zpoždění). Lze říci, že v čím jižnější části Chorvatska se obchodní jednání odehrává, tím jsou výše zmíněné aspekty
výraznější. Posezení v kavárně je prostě nutnost, kde je možné neformálně probrat veškeré záležitosti obchodní
spolupráce.
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Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

Úředním jazykem je chorvatština. Podle výsledků sčítání lidu z března 2011 deklarovalo obyvatelstvo Chorvatska svůj
mateřský jazyk následovně :

• 95,6 % - chorvatština
• 1,23 % - srbština
• 0,43 % - italština
• 0,40 % - albánština
• 0,39 % - bosenština
• 0,34 % - rómština
• 0,24 % - maďarština
• 0,22 % - slovinština
• 0,25 % - srbochorvatština
• 0,15 % - čeština

Dále byly při sčítání lidu deklarovány jako mateřské jazyky rusínský, rumunština, polština, černohorština, bulharština,
hebrejština a vlaština.

Státní svátky:
• 1. leden - Nový rok
• 6. leden - Tři králové
• březen - duben - Velikonoce (pohyblivé)
• 1. květen - Svátek práce
• červen - Boží Tělo (pohyblivé)
• 22. červen - Den protifašistického boje
• 25. červen - Den státnosti
• 5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti a Den válečných veteránů
• 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie - Velika Gospa
• 8. říjen - Den nezávislosti
• 1. listopad - Svátek všech svatých
• 25. prosinec - Vánoční svátek
• 26. prosinec - Sv. Štěpán
Obvyklá pracovní doba:
• pondělí až pátek - pracovní 8:00 až 16:00, prodejní 9:00 až 21:00 hod.
• sobota až neděle - 9 až 18:00 v neděli často v menších obchodech zavřeno

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

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Chorvatska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 21 o fungování EU. Podle
něho má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států. Pokud občan hodlá pobývat na území
Chorvatska déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na
policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Policie na základě toho vydá potvrzení o
přechodném pobytu. Pro výkon práce či zaměstnání v Chorvatsku není pro občany ČR potřeba pracovní povolení. Při
výkonu práce či zaměstnání přesahujícím 3 měsíce je třeba si na základě přihlášení na policii obstarat potvrzení o
přechodném pobytu za účelem zaměstnání.

Přihlašovací povinnost

V Chorvatské republice platí přihlašovací povinnost pro cizince, a to do 48 hodin po překročení státní hranice. Při
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ubytování v hotelu, kempu nebo soukromí, zajišťuje přihlášení turistů ubytovatel do 24 hodin. V ostatních případech se
musí každý turista přihlásit individuálně na oddělení pro cizince policie Chorvatské republiky. Tato oddělení jsou v každé
větší obci. Doklad o přihlášení je nutno pečlivě uschovat do doby opuštění území Chorvatska, neboť je velice často
vyžadováno chorvatskými orgány při odjezdu ze země. Chybějící doklad o přihlášení je zdejší policií posuzován jako
přestupek, který řeší Přestupkový soud.

Od 1. července 2013, kdy Chorvatsko vstoupilo do EU, jsou pravidla pro pobyt a přihlašování státních příslušníků ostatních
členských zemí harmonizována s praxí v ostatních zemích EU.

Omezení pro dovoz a vývoz valut a místních měn, celní předpisy

Dnem vstupu Chorvatska do EU 1. července 2013 byly zrušeny celní kontroly na státních hranicích se sousedními státy EU
(Slovinsko, Maďarsko). Na druhé straně zůstávají nebo se zpřísňují celní kontroly na hranicích s nečlenskými státy EU
(Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou).

V každém případě je nutno na hraničním přechodu ohlásit dovoz nebo vývoz peněžních prostředků nebo cestovních šeků
v hodnotě 10.000,- euro a vyšší.

Zboží, které si cestující přiveze ze států EU (hraniční přechody se Slovinskem a Maďarskem), nepodléhá clu. Výrobky
podléhající spotřební dani (pivo, víno, líh, tabákové výrobky a minerální oleje), jsou od spotřební daně osvobozeny jen
pokud jejich množství nepřekročí stanovenou hodnotu, kterou najdete na webových stránkách.

Při dovozu zboží ze třetích zemí (hraniční přechody se Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou) u výrobků
podléhajících spotřební dani může fyzická osoba (starší 17 let) dovézt bez zaplacení cla, DPH a SPD následující množství:

• 200 ks cigaret
• 100 ks doutníčků do 3 gramů
• 50 ks doutníků nad 3 gramy nebo 250 g tabáku ke kouření
• 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu

nejméně 80 % obj., nebo 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. (šumivá vína,
jemné likéry)

• 4 litry vína
• 16 litrů piva

Podrobné informace pro cestující, včetně informací o cestování s domácími zvířaty, jsou uvedeny na stránkách Celní
správy Chorvatské republiky.

Do Chorvatska je zakázán dovoz jakéhokoliv množství drog a jiných omamných prostředků, byť i pro osobní potřebu. V
tomto ohledu jsou přijíždějící osoby podrobovány častým kontrolám na hranici i ve vnitrozemí.

Dovoz léků je povolen v množství odpovídající osobní potřebě po dobu nejvýše jednoho měsíce. Léky obsahující opojné
látky lze dovážet v množství určenému k léčení po dobu nejvýše 5 dnů. Ve všech případech se doporučuje mít u sebe
lékařskou dokumentaci, ze které vyplývá potřeba užívání konkrétního léku.

Zvláštnímu dohledu a povolovacímu řízení podléhá vývoz předmětů, které mají nebo mohou mít povahu kulturní či
historické památky. To platí zejména pro předměty nacházející se na mořském dně, u kterých lze předpokládat
historickou hodnotu (zejména všechny vraky lodí a předměty v nich), jejichž samotný výlov je již sám o sobě zakázán.
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Cestování motorovými vozidly

V Chorvatsku je sice zákonem povolena hranice 0,5 ‰ obsahu alkoholu v krvi řidiče, nicméně v případě dopravní nehody
je alkohol v krvi považován za zásadní přitěžující okolnost. Při jízdě je zakázáno používat mobilního telefonu s výjimkou
přístrojů hands-free. Během letního času není povinnost používat ve dne tlumená světla, nicméně doporučuje se v zájmu
bezpečnosti silničního provozu používat světla během jízdy 24 hodin denně. Pro přepravu dítěte mladšího 5 let je povinné
používání dětské autosedačky. Pro cyklisty mladší 16 let platí povinné používání ochranné přilby.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění
vozidla (zelená karta).

Nejvyšší povolená rychlost na dálnicích je 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo osady
90 km/hod, v osadách 50 km/hod- pokud není místní úpravou stanoveno jinak.

Dálniční poplatky v Chorvatsku jsou vybírány formou mýtného, vždy za konkrétní projetý úsek dálnice. Jejich výběr není
jednotný, neboť jsou spravovány více organizacemi. Část dálnic je v dlouhodobé koncesi vlastněné mezinárodním
konsorciem. Informace o poplatcích je možné nalézt na www.hac.hr, resp. www.arz.hr nebo www.azm.hr.

Závažnější dopravní přestupky řeší v Chorvatsku místně příslušný Přestupkový soud. Účastníci dopravní nehody jsou
povinni se na jednání soudu dostavit.

Potápění, rybaření a jiné vodní sporty

Pro výkon řady „rekreačních“ činností je třeba si v Chorvatsku obstarat za poplatek příslušné povolení. To platí zejména
pro zájemce o individuální potápění, o sportovní i rekreační rybolov.

Povolení k individuálnímu potápění s potápěčskou výstrojí vydávají Přístavní kapitanáty (Lučka kapetanija) ve větších
přístavech nebo jejich pobočky v menších městech na pobřeží. Je striktně zakázáno vyzvedávat z mořského dna jakékoliv
předměty mající povahu kulturní památky nebo předměty, o nichž lze byť jen předpokládat, že by takovou povahu mohly
mít. Maximální povolená hloubka pro rekreační a sportovní potápění za použití dýchacích přístrojů je 40 m.

Povolení k rekreačnímu rybolovu (tzn. ze břehu, z turistické jachty) vydává Ministerstvo zemědělství, rybolovu a rozvoje
venkova prostřednictvím sítě místních poboček nebo zmocněných agentur a prodejen.

Povolenky k výkonu sportovního rybolovu (tzn. podvodního např. s harpunou a obdobnou výbavou) vydává Chorvatský
svaz sportovního rybolovu prostřednictvím jednotlivých rybářských spolků a zmocněných prodejen. Při výkonu
sportovního rybolovu pod vodou není povoleno používat dýchací kyslíkový přístroj. Lovec se musí pohybovat pouze za
použití vlastní síly.

K řízení každého plavidla s motorovým pohonem, včetně vodního skútru, je třeba vlastnit „námořní“ řidičský průkaz (v ČR
vydávaný jako „mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla“). Člun delší než 2,5m (i gumový) nebo poháněný
motorem o výkonu 5kW a větším musí být vybaven lodní vinětou prodávanou Přístavním kapitanátem.

Podrobné informace lze získat na internetové adrese Chorvatského potápěčského svazu www.divinghrs.hr nebo
na www.diving.hr.
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Oblasti zvýšeného rizika pro cizince v Chorvatsku z politických důvodů v zemi neexistují. Pozornost je nicméně nutné
věnovat oblastem, které byly přímo postiženy válkou v první polovině 90. let 20. století a jež jsou často ještě zaminovány.
Nedoporučujeme v žádném případě porušovat zákaz vstupu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. července 2013 kdy se Chorvatsko stalo členem EU nepotřebují občané ČR pro výkon práce v Chorvatsku pracovní
povolení. Podrobné informace v českém jazyce.

Dílčí a doplňující informace spojené s pobytem a zaměstnáním v Chorvatsku poskytne zastupitelský úřad Chorvatska v
Praze.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V roce 2002 bylo podepsáno správní ujednání k provádění smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o
sociálním zabezpečení. Na základě tohoto ujednání je občanům ČR poskytnuta nutná a neodkladná zdravotní péče na
účet příslušné české pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro
odvrácení ohrožení zdraví či života.

Významnou novinkou, která usnadní jednání mezi našimi občany a chorvatskými zdravotnickými zařízeními je možnost
používání Evropského průkazu zdravotního pojištění pro občany ČR na území Chorvatské republiky. Evropský průkaz
nahradil od 15. 9. 2005 tiskopis CZ/HR 111 a čeští pojištěnci mohou na jeho základě uplatňovat nárok na zdravotní péči
přímo ve zdravotnických zařízeních a soukromých ordinacích, které mají smluvní vztah s Chorvatským úřadem
zdravotního zabezpečení.

Co se týče rozsahu zdravotní péče od 1. 7. 2000 jsou v platnosti ustanovení Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a
CHR, podepsaná 22. ledna 1999, včetně výše uvedeného správního ujednání. Se souhlasem příslušné české zdravotní
pojišťovny je možné během pobytu v Chorvatsku čerpat i zdravotní péči nad rámec péče nutné a neodkladné. V úvahu
přichází zejména situace, kdy je zřejmé, že pojištěnec bude tuto péči po dobu pobytu v Chorvatsku potřebovat, např.
dialýza, léčba následku úrazu. K tomuto účelu je možné na pobočce příslušné zdravotní pojišťovny požádat o souhlas na
formuláři CZ/HR 111 A, potvrzující nárok na věcné dávky i nad nezbytný rámec. Udělení souhlasu nebo jeho odmítnutí je
plně v pravomoci příslušné pojišťovny.

Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Chorvatsku uplatnit pouze u smluvních lékařů
chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (Chorvatský ústav zdravotního pojištění je jediným nositelem veřejného
zdravotního pojištění v Chorvatsku). Seznam poboček je k nahlédnutí na: www.cmu.cz). Smluvní lékaři a lékárny Zavodu
jsou prakticky v každé větší obci (90% lékařů v Chorvatsku je smluvních) a lze je nalézt podle názvu „Ugovorna
zdravstvena ustanova“, nebo „Ugovorni lječnik privatne praxe“, popřípadě „Ugovorni zdravstveni djelatnik“. Všechna
zdravotní střediska a všechny nemocnice jsou smluvní. V případě potřeby doporučujeme vyhledat tzv. „Dom
zdravlja“(zdravotní středisko), který je v každém větším sídle. V případě stomatologů je situace jiná a většina stomatologů
je soukromá. Pokud budete potřeba poskytnout neodkladnou péči u stomatologa bez toho, aby byla hrazena v hotovosti
je se opět třeba obrátit na Dom zdravlja, kde je vždy smluvní stomatolog.

Výše uvedený mechanismus však nepokrývá náklady na transport pojištěnce do ČR v případě vážného zranění nebo jeho
tělesných pozůstatků v případě úmrtí. Vzhledem k tomu, že tyto náklady mohou být značné (v naléhavých případech jsou
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pacienti přepravování letecky), doporučujeme občanům ČR, aby se před cestou do Chorvatska připojistili pro takový
případ, pokud již nemají takové připojištění sjednáno.

Pojištění pro případ nutné repatriace zraněných osob nebo jejich tělesných pozůstatků v případě úmrtí rovněž bývá
součástí nejrůznějších „balíčků pojišťovacích služeb“, které jsou poskytovány vlastníkům nejrůznějších platebních a
kreditních karet (např. VISA, AMERICAN EXPRESS).

Pokud hodlají občané ČR v době své dovolené v Chorvatsku provozovat některé tzv. rizikové sporty např. potápění, vodní
lyžování, jízdu na vodních skútrech, horolezectví, létání na rogalech, padácích či ultralehkých letadlech, je třeba se pro
případ pojistné události při provozování takových sportů rovněž připojistit, neboť běžné pojištění se na takové pojistné
události nevztahuje.

Podrobné informace o rozsahu poskytované lékařské péče občanům ČR v Chorvatsku jim podá jejich zdravotní
pojišťovna, od které obdrží rovněž nezbytné formuláře a seznam poboček chorvatských pojišťoven nebo na webových
stránkách Centra mezistátních úhrad: www.cmu.cz.

Od 1. července 2013, kdy Chorvatsko vstoupilo do EU, je zdravotní péče poskytována na základě stejných pravidel
jako v dalších členských zemích EU.
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7. Kontakty
Kontakty na ZÚ včetně konzulárních poboček, chorvatské zastoupení Czechtradu a kontakty na Ministerstvo zahraničních
věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou uvedeny v kapitolách 7.2. a 7.3.

Praktická čísla v teritoriu jsou uvedena v kapitole 7.3.

Veškeré potřebná spojení na ministerstva a nejrůznější organizace v teritoriu naleznete v kapitole 7.4.

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

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu
Radnička cesta 47/VI (vedle kavárny TIME)
10000 Zagreb
telefony:

• +385 1 617 72 46 - sekretariát velvyslance
• +385 1 617 72 46 - konzulární oddělení
• +385 1 617 72 46 - obchodně-ekonomický úsek
• +385 91 612 15 33 - nepřetržitá konzulární služba

fax: +385 1 617 66 30
webové stránky: www.mzv.cz/zagreb

Konzulární jednatelství ve Splitu (v provozu každoročně jen po dobu turistické sezóny od 15.6. do 30.9.)
Tel./fax: +385 21 344 866
Obala HNP 5/III
21 000 Split
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1660

Konzulární jednatelství v Rijece (v provozu každoročně jen po dobu letní turistické sezóny od 1.7. do 31.8.)
Tel./fax +385 51 212 515
Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4
nepřetržitá konzulární služba: +385 91 612 1523

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

CzechTrade - zahraniční kancelář v Záhřebu
Šubićeva 20, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
ředitel kanceláře - Alen Novosad
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tel: +385 1 58 11 749

mobil: +385 914 814 584
e-mail : alen.novosad@czechtrade.cz, zagreb@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz

Ostatní instituce (Česká centra, CzechInvest a CzechTourism) v Chorvatsku svá zastoupení nemají.

Kontakt na MZV (Ministerstvo zahraničních věcí): ústředna 22418 1111
Relaci Chorvatsko zpracovává na MZV Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel. 224182592, 2951, email: oed@mzv.cz, a
politicky Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE), 224183197, 2286, ojve@mzv.cz

Kontakt na MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu): ústředna: 22485 1111

Chorvatsko zpracovává i Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I), tel. 224 851111, 224 852020 email:
ozep-evropa@mpo.cz

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

Tísňová linka - jednotný integrovaný záchranný systém EU: 112

• Policie: 192
• První pomoc: 94
• Požárníci: 93
• Záchranná a pátrací služba (na moři): 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74
• Dekompresní komory: PULA tel/fax +385 (0) 52 217 877. 24572, mobil: 098 255 945. 098 219 225, SPLIT + 385 (0) 21

354511, 361 355, 343 980

Pro další neuvedená spojení lze kontaktovat konzulární nebo obchodně-ekonomický úsek zastupitelského úřadu.

7.4 Internetové informační zdroje

• Vlada Republike Hrvatske www.vlada.hr
• Hrvatski sabor (Parlament) www.sabor.hr
• Ministarstvo vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr
• Ministarstvo unutarnjih poslova www.mup.hr
• Ministarstvo financija www.mfin.hr
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• Ministarstvo financija - Porezna uprava www.porezna-uprava.hr
• Ministarstvo pravosuđa www.pravosudje.hr
• Ministarstvo rada mirovinskog sustava www.mrms.hr
• Ministarstvo gospodarstva www.mingorp.hr
• Ministarstvo poduzetništva i obrta www.minpo.hr
• Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr
• Ministarstvo turizma www.mint.hr
• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU www.mrrfeu.hr
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr
• Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti www.mobms.hr
• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta www.mzos.hr
• Ministarstvo kulture www.min-kulture.hr
• Ministarstvo obrane www.morh.hr
• Ministarstvo socijalne politike i mladih www.mspm.hr
• Hrvatska gospodarska komora – HGK www.hgk.hr
• Hrvatska javnobilježnička komora (notářská) www.hjk.hr
• Hrvatska obrtnička komora (živnostenská) www.hok.hr
• Hrvatska odvjetnička komora (právnická) www.hok-cba.hr
• Državni zavod za mjeriteljstvo www.dzm.hr
• Državni zavod za statistiku (Státní statistický úřad) www.dzs.hr
• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (Důchodové zabezpečení)www.mirovinsko.hr
• Hrvatski zavod za zapošljavanje (Pracovní úřad) www.hzz.hr
• Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje www.hzzo-net.hr
• Agencija za upravljanje državnom imovinom AUDIO www.audio.hr
• Agencija za investicije i konkurentnost www.aik-invest.hr
• HAMAG - Hrvatska agencija za male gospodarstvo i investicije www.hamaginvest.hr
• CARINA HR –Celní správa www.carina.hr
• HITRO HR - Služba chorvatské vlády pro urychlenou komunikaci www.hitro.hr
• Narodne novine (legislativní věstník) www.nn.hr
• Zagrebački Velesajam (Záhřebské veletrhy) www.zv.hr
• Nekretnine HR (nemovitosti) www.nekretnine.hr
• Večernji list (chorvatský deník) www.vecernji.hr
• Jutarnji list (chorvatský deník) www.jutarnji.hr
• Kompass www.kompass.hr
• Podnikatelské fórum www.poslovniforum.hr
• Investujte v Chorvatsku www.investincroatia.hr
• Agentura pro podporu SMEs, Inovace a Investice www.hamagbicro.hr
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