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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Slovenská republika vznikla dne 1.1.1993 po rozpadu České a Slovenské federativní republiky. Jedná se o otevřenou
ekonomiku závislou na ekonomickém vývoji v okolních zemích, především v Německu. Slovenská ekonomika je téměř
výhradně závislá na dovozu energetických surovin. Slovensko je významnou průmyslovou zemí. Mezi nejvýznamnější
průmyslové sektory patří automobilový, elektrotechnický, strojírenský a chemický průmysl. Přibližně 85 % exportu směřuje
do zemí EU. Ve vývozu dominují osobní automobily, motorová vozidla a jejich součásti, elektrické stroje a přístroje, plasty
a výrobky z nich. Výrazná závislost exportu na zemích EU vytváří předpoklady pro možné negativní dopady na obchodní
bilanci i na celou ekonomiku.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Slovenská republika
Dne 5.3.2016 se na Slovensku konaly poslední parlamentní volby. Prezident Andrej Kiska pověřil dne 8.3.2016 sestavením
nové vlády předsedu vítězné strany Smer-SD Roberta Fica. Prezident jmenoval novou koaliční vládu tří stran (Smer-SD,
Most-Híd, SNS) dne 23.3.2016. Vláda získala důvěru parlamentu (Národní rada Slovenské republiky) dne 26.4.2016 hlasy
79 poslanců ze 142 přítomných. Parlament má 150 poslanců.

Složení vlády:
Robert Fico (Smer-SD) - předseda vlády
Peter Pellegrini (Smer-SD) - místopředseda vlády pro investice a informatizaci, ministr kultury
Robert Kaliňák (Smer-SD) - ministr vnitra
Peter Žiga (Smer-SD) - ministr hospodářství
Peter Kažimír (Smer-SD) - ministr financí
Ján Richter (Smer-SD) - ministr práce, sociálních věcí a rodiny
Tomáš Drucker (Smer-SD) - ministr zdravotnictví
Miroslav Lajčák (nestr. za Smer-SD) - ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí
Arpád Érsek (Most-Híď) - ministr dopravy a výstavby
Lucia Žitňanská (Most-Híd) - ministryně spravedlnosti
László Sólymos (Most-Híd) - ministr životního prostředí
Peter Gajdoš (nestr. za SNS) - ministr obrany
Gabriela Matečná (nestr. za SNS) - ministryně zemědělství a rozvoje venkova
Martina Lubyová (nestr. za SNS) - ministryně školství, vědy, výzkumu a sportu

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
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K 31.12.2016 měla SR 5 435 343 obyvatel. Roční přírůstek obyvatelstva Slovenska byl 9 091 osob. Přirozený
přírůstek obyvatelstva byl 5 206 osob, zahraniční migrací získala SR 3 885 osob.

Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem 44 620
osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %.

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi, 8,2 % k evangelické
církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované
křesťanské církvi (2,0 % obyvatelstva) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel. Celkově je na
Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

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.

Reálný růst HDP (tj. ve stálých cenách) slovenské ekonomiky v roce 2017 dosáhl 3,4 % a meziročně se zvýšil o 0,1
procentního bodu. Hlavním tahounem růstu nadále zůstává domácí spotřeba, ale i investice. Spotřeba domácností za
poslední 4 roky neustále roste. Čerpá sílu z rekordně vysoké zaměstnanosti, dynamického růstu mezd i maximální
spotřebitelské důvěry.

Očekávaný vývoj

Slovenská ekonomika by měla nadále růst. Odhad růstu HDP v roce 2018 dosahuje 4,2 %, v roce 2019 se odhaduje na 4,5
% a v roce 2020 pak 3,9 %.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Reálný růst HDP
(%)

1,5 2,6 3,8 3,3 3,4

HDP (mld. USD) 101,5 91,3 84,9 85,3

HDP/obyvatel
(USD)

18 371 16 907 15 203 15 700

Míra inflace (%) 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,3

Míra
nezaměstnanosti
(%)

14,2 13,2 11,5 9,6 7,9

Směnný kurz
USD/EUR

1,3791 1,2141 1,0887 1,0543

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

3/40 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.businessinfo.cz/slovensko


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

Veřejné finance SR

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo veřejné
správy (% HDP)

-2,7 -2,7 -2,7 -1,7

Hrubý dluh
veřejné správy (%
HDP)

54,7 53,6 52,5 51,9

V roce 2016 dosáhl deficit veřejných financí 2,19 % HDP a dosáhl tak nejnižší úrovně od roku 2008. Deficit byl však vyšší
než vláda plánovala vláda (1,93 % HDP). Deficit veřejných financí je výrazně nižší než povolená maastrichtská hranice 3 %
HDP u zemí eurozóny.

V roce 2016 dosáhl veřejný dluh 51,9 % HDP a od roku 2013 klesá. Slovenský veřejný dluh je nadále hluboko pod
průměrem zemí eurozóny a je rovněž nižší než povolená maastrichtská hranicí 60 % HDP pro země eurozóny.

Státní rozpočet SR (mil. eur)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy 12 796,5 12 496,9 16 233,8 14 275,9 14 014,1

Výdaje 14 819,7 15 420,2 18 166,4 15 256,2 15 234,3

Saldo -2 023,3 -2 923,4 -1 932,6 -980,3 -1 220,1

Hospodaření slovenské vlády v roce 2017 skončilo schodkem 1 220,1 mil. eur. Návrh rozpočtu počítal se schodkem 1
993,2 mil. eur. Příjmy státního rozpočtu v roce 2017 dosáhly 14 014,1 mil. eur a výdaje 15 234,3 mld. eur. Oproti
schválenému rozpočtu byly příjmy nižší o téměř 9 % a výdaje nižší o 12,4 %.

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

Platební bilance SR (mil. eur)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
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Běžný účet 239,2 -320,2 -120,8 139,1 -387,1
- obchod se
zbožím

728,5 290,9 361,0 275,8 372,1

- obchod se
službami

90,8 -2,5 -25,4 -67,6 43,5

- primární výnosy
z investic

-320,6 -277,3 -203,1 182,0 -415,9

- sekundární
výnosy z investic

-259,5 -331,3 -253,3 -251,1 -386,8

Kapitálový účet 586,5 486,2 472,4 1 412,7 437,8
Prodej/koupě
nevýrobních
nefinančních aktiv

-1,7 -37,5 0 -25,0 -16,0

Kapitálové
transfery

588,2 523,7 472,4 1 437,7 453,8

Finanční účet -108,7 109,8 -911,2 -654,8 -1 602,6
- přímé investice -1 269,9 -129,4 -579,7 -479,9 -66,6
- portfoliové
investice

-799,5 -1 284,9 -418,1 1 626,0 976,1

- finanční deriváty 36,3 63,9 3,9 114,9 -31,9
- ostatní investice 1 924,4 1 408,2 -282,8 -1 519,8 -2 448,1
- rezervní aktiva 0 51,9 365,4 -396,1 -32,1

Běžný účet platební bilance vykázal na konci roku 2016 schodek 387,1 mil. EUR, což představuje 0,5 % HDP. Běžný účet se
dostal do schodku zejména kvůli odlivu kapitálu ve formě dividend. Kladné saldo obchodní bilance nestačilo pokrýt
výrazný odliv dividend.

Kapitálový účet platební bilnace skončil tradičně v přebytku díky kapitálovým transferům.

Finanční účet platební bilance vykázal schodek ve výši 1,6 mld. EUR, což byl druhý nejvyšší schodek v historii po schodku
2,7 mld. EUR na konci roku 2008. Na schodku se podílely především odliv vkladů do zahraničí a investice slovenských
peněžních institucí do zahraničí.

Další finanční ukazatele SR

Rok (stav k 31.12.) 2013 2014 2015 2016 2017
Devizové rezervy
NBS (mld. USD)

2,147 2,636 2,874 2,743 3,020

Veřejný dluh/HDP
(%)

54,7 53,6 52,5 51,9

Zahraniční
zadluženost SR
(mld. EUR)

60,8 68,5 67,2 73,8

Dluhová služba
(mld. EUR)

1,17 1,28 1,16 1,18

Devizové rezervy Národní banky Slovenska (NBS) převýšily na konci roku 2017 hodnotu 3 mld. USD. Mezi nejvýznamnější
položky devizových rezerv patřily cenné papíry (1,36 mld. USD) a zlato (1,102 mld. USD).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

5/40 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.businessinfo.cz/slovensko


Poměr veřejného dluhu SR k hrubému domácímu produktu se snižuje od roku 2013, kdy slovenská vláda aktivovala tzv.
dluhovou brzdu přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Zahraniční zadluženost Slovenska naopak průběžně roste a v roce 2016 dosáhla téměř 74 mld. Eur. Na zahraniční
zadluženosti se podílí nejvíce dlouhodobé dluhy vlády ve formě dluhopisů a půjček (26,3 mld. Eur), firemní dluhy (16,2
mld. Eur), krátkodobé dluhy Národní banky Slovenska (11,8 mld. Eur) a dluhy komerčních bank (8 mld. Eur).

V roce 2016 vydalo Slovensko na obsluhu státního dluhu 1,18 mld. Eur, což v přepočtu na obyvatele znamená 216 Eur. V
roce 2014 zaplatilo Slovensko o 100 mil. Eur více. Za úsporami je třeba vidět lacinější peníze - úroky ze slovenských
státních dluhopisů patří k nejnižším v EU. Slovenské státní dluhopisy vlastní především banky (72 %) a jiné právnické
osoby (27,5 %), ze zemí pak Rakousko a Něměcko (49 %), Francie a země Benelux (17 %), Velká Británie a Irsko (12 %),
Itálie (8 %). Podíl domácích subjektů dosahuje pouze 1 %.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Slovenské republiky je Národní banka Slovenska (NBS). Od 1. ledna 2009 je NBS součástí Eurosystému.
Ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB) a ostatními centrálními bankami zemí eurozóny je jejím prvotním cílem
udržování cenové stability v eurozóně. V rámci Eurosystému je úlohou NBS přispívat k zabezpečení měnové politiky,
devizových operací a devizových rezerv, platebního styku, vydávání bankovek a mincí, mezinárodní spolupráci, vzájemné
spolupráci a podpoře centrálních bank, finanční stabilitě v eurozóně. Důležitým úkolem NBS je výkon dohledu nad
finančním trhem.

Největšími bankami podle výše aktiv jsou Slovenská spořitelna, a.s.; Všeobecná úvěrová banka, a.s. a Tatra banka, a.s.

Banky se sídlem na území SR
ČSOB
ČSOB stavebná sporiteľňa
OTP Banka Slovensko
Poštová banka
Prima banka
Privatbanka
Prvá stavebná sporiteľňa
Sberbank Slovensko
Slovenská sporiteľňa
Slovenská záručná a rozvojová banka
Tatra banka
VÚB BANKA
Wüstenrot, stavebná sporiteľňa

Pobočky zahraničních bank v SR
Banco Cofidis
BKS Bank
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Citibank
Commerzbank
Fio banka
ING bank
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J&T Banka
KDB Bank Europe Ltd.
Komerční banka
mBank
Oberbank
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
ZUNO BANK

Banka je právnická osoba se sídlem na území SR založená jako akciová společnost, která přijímá vklady a poskytuje úvěry
a která má na výkon těchto činností udělené bankovní povolení. Základní podmínkou pro udělení bankovního povolení je
peněžní vklad do základního jmění banky nejméně 16 600 000 EUR a peněžní vklad do základního jmění banky, která
vykonává hypoteční obchody, nejméně 33,2 mil. EUR. Dle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách rozhoduje o udělení
bankovního povolení Národní banka Slovenska (NBS).

Zájmovým sdružením komerčních pojišťoven na Slovensku je Slovenská asociace pojišťoven. K 1.1.2017 mělo povolení
podnikat na území SR 16 pojišťoven se sídlem v SR, 21 pojišťoven podniká prostřednictvím pobočky a 602 na základě
svobody poskytování služeb. Ve Slovenské asociaci pojišťoven je sdružených 14 pojišťoven a 7 poboček pojišťoven z
jiného členského státu.

Seznam pojišťoven v SR
AEGON Životná poisťovna - www.aegon.sk
ALLIANZ Životní poisťovna - www.allianzsp.skAXA Životní poisťovna - www.axa.sk ČSOB poisťovna -
www.csobpoistovna.sk
D.A.S. Rechtschutz AG - www.das.sk
ERGO Poisťovna - www.ergo.sk
Generali Poisťovna - www.generali.sk
NN Životní poisťovna - www.nn.sk
MetLife Europe - www.metlife.sk
Komunálna Poišťovna - www.kpas.sk
Kooperativa Poisťovna - www.kooperativa.sk
Poisťovna Cardif Slovakia - www.cardif.sk
Poisťovna Slovenskej sporiteľne - www.pslsp.sk
Poštová Poisťovna - www.ppabkk
Union Poisťovna - www.union.sk

1.7 Daňový systém

Daňový systém SR získal současnou podobu reformou uskutečněnou v roce 2004. Zásady této reformy byly:

- přesun daňového břemena z přímých daní na nepřímé daně (přesun od zdaňování výroby ke zdaňování spotřeby);
- zavedení nízkých daňových sazeb a eliminace všech výjimek;
- zrušení progresivního zdanění příjmů zavedením rovné daně;
- odstranění dvojího zdanění v maximálně možné míře.

Daň z příjmů fyzických osob
Sazba daně závisí na výši příjmů, přičemž na základ daně do výšky 176,8 násobku platného životního minima (tj. 35.268,06
eur) se použije sazba 19 %. Převyšující část základu daně bude zdaňována sazbou 25 %. Přiznání k dani z příjmu fyzických
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osob musí podat každá fyzická osoba, jejíž zdanitelné příjmy v roce 2017 přesáhnou 1.901,67 eur (pro rok 2018 je limit
1.915,01 eur).

Daň z příjmů právnických osob
Sazba daně pro rok 2018 je 21 %. Minimální daň (tzv. daňová licence) je od 1.1.2018 zrušená. Registrační povinnost firem
pro platbu DPH představuje roční příjem ve výši 49.790 EUR.

Odvody ze mzdy na sociální a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel platí odvody ve výši 34,4 % z objemu hrubých mezd, přičemž sociální pojištění činí 24,4 % a zdravotní
pojištění 10 %. Maximální výše odvodů na sociální pojištění je 1.557,69 eur měsíčně. Zaměstnanec platí 13,4 % z hrubé
mzdy, přičemž sociální pojištění činí 9,4 % a zdravotní pojištění 4 %. Maximální výše sociálního pojištění je 600,09 eur
měsíčně. Daňová úleva (tj. nezdanitelná část mzdy) u zaměstnance je 3830,02 eur ročně do roční mzdy 19.948 eur. Od
roku 2017 byl maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění pro zaměstnavatele i zaměstnance zrušený.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Základní sazba DPH je 20 %.
Snížená sazba DPH je 10 % a je uplatňována na následující produkty:
- vybrané druhy potravin (chléb, mléko, máslo, maso, ryby)
- farmaceutické výrobky
- některé zdravotní pomůcky (např. brýle, kontaktní čočky, invalidní vozíky, hygienické vložky a tampóny, dětské pleny)
- knihy.

Zahraniční osobě (zdanitelná osoba, která nemá sídlo na území SR) může vzniknout povinnost registrovat se pro účely
DPH na Slovensku, když např. dodává zboží formou zásilkového obchodu.

Spotřební daň
Je uvalena na:
- alkohol a alkoholické nápoje (pivo, víno, jablečné víno, sherry, portské, lihoviny)
- tabákové výrobky (cigarety, doutníky, tabák ke kouření)
- energetické produkty (pohonné hmoty, topná paliva).

Daň z dividend
Dividendy vyplácené fyzickým osobám, slovenským daňovým rezidentům, podléhají od roku 2017 srážkové dani ve výši 7
%. Pokud dividendy přicházejí ze zemí, s nimiž Slovensko nemá uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, srážková
daň z dividend činí 35 %.

Daň z motorových vozidel
Je uvalena na:
- osobní automobily (podle zdvihového objemu válců motoru 50 - 218 EUR ročně))
- užitková vozidla a autobusy (podle hmotnosti 74 - 2.375 EUR ročně)

Daň z nemovitosti
Jedná se o místní daň a zákon rozlišuje 3 druhy této daně:
- daň z pozemků
- daň ze staveb
- daň z bytů a nebytových prostor v bytových domech.
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Správu daně vykonává obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

Sektorové daně

Bankovní daň
Existuje od roku 2012 a činí 0,2 % z objemu vkladů klientů.

Pojistná daň
Existuje od roku 2016 a činí 8 % z vybraného pojistného na povinné ručení aut a v segmentu neživotního pojištění.

Dále na Slovensku existují daně pro firmy podnikající v energetice, telekomunikacích, farmacii.

Od 1.1.2018 je pro firmy povinná elektronická komunikace s daňovým úřadem, pro živnostníky a osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ) pak povinnost vznikne od 1.7.2018.

Více informací o daňovém systému lze najít na webové stránce Finanční správy Slovenské republiky -
www.financnisprava.sk

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

9/40 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.financnisprava.sk
http://www.businessinfo.cz/slovensko


2. Zahraniční obchod a investice
I v roce 2016 pokračoval vývoj zahraničního obchodu Slovenska aktivním saldem. Podobně jako v předcházejících letech
se i v roce 2016 na růstu aktivního salda podílel především automobilový průmysl, který prezentuje trojice automobilek
(Volkswagen Bratislava, Kia Žilina, Peugeot Citroën Trnava). Ta v roce 2016 vyrobila přes 1 milion vozidel. Slovensko je
největším výrobcem osobních aut na světě v přepočtu na hlavu.

Na rozdíl od roku 2015 v roce 2016 se podíl elektrotechnického průmyslu - produkce televizních přijímačů na slovenském
exportu mírně snížil. Na straně druhé straně poměrně výrazná státní podpora alternativních zdrojů energie se
pravděpodobně promítla do výroby a následného exportu různých druhů vytápěcích kotlů, které v roce 2016
představovaly ve slovenském exportu nejvyšší globální tržní podíl.

Národní banka Slovenska eviduje ke konci roku 2015 přímé zahraniční investice (PZI) v hodnotě 40 128 917 tis. EUR, z
toho z ČR 4 550 610 tis. EUR a z Německa 2 546 078 tis. EUR. V roce 2015 je vykázán příliv resp. odliv PZI v hodnotě 176
138 tis. EUR, z toho z ČR v hodnotě + 215 924 tis. EUR a z Německa - 736 792 tis. EUR.

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

Vývoz Slovenské republiky v roce 2016 dosáhl hodnoty 70,03 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 3,5 %. Dovoz vykázal
hodnotu 66,39 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 3,1 %. Saldo zahraničního obchodu bylo kladné ve výši 3,64 mld. EUR, což
znamená meziroční růst o 10,5 %.

Vývoj obchodní bilance SR (v mld. EUR)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 62,83 64,17 64,80 67,68 70,03

Dovoz 59,22 59,94 60,15 64,36 66,39

Saldo 3,61 4,23 4,65 3,32 3,64

Zdroj: Slovenský statistický úřad

K největším slovenským vývozcům patří firmy: Volkwagen Slovakia (Bratislava), KIA Motors Slovakia (Žilina), Samsung
Electronics (Galanta), Slovnaft (Bratislava), U.S. Steel Košice, Slovenské elektrárny (Bratislava), PCS Slovakia (Trnava),
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Continental Matador Rubber (Púchov), Continental Matador Truck Tires (Púchov) a INA Kysuce (Kysucké Nové Mesto).

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

Největší trhy Slovenska v roce 2016:

Pořadí Vývoz (mld. EUR) Podíl na celkovém

vývozu (%)

1. Německo 15,32 21,9
2. ČR 8,28 11,8
3. Polsko 5,32 7,6
4. Francie 4,32 6,2
5. Spojené království 4,14 5,9
6. Rakousko 3,99 5,7
7. Maďarsko 3,92 5,6
8. Itálie 3,39 4,8
9. Španělsko 2,08 3,0
10. Nizozemsko 2,00 2,9
Celkem 70,03 100

Zdroj: Slovenský statistický úřad
Na celkovém vývozu Slovenska v roce 2016 se země EU podílely 85,2 %. Na celkovém exportu EU v roce 2016 se
Slovensko podílelo 0,6 % a skončilo na 19. místě z 28 zemí EU.

Dovoz

Největší trhy Slovenska v roce 2016:

Pořadí Dovoz (mld. EUR) Podíl na celkovém

dovozu (%)

1. Německo 11,29 17,0
2. ČR 7,16 10,8
3. Čína 5,62 8,5
4. Korea 3,95 5,9
5. Polsko 3,53 5,3
6. Maďarsko 3,17 4,8
7. Rusko 2,68 4,0
8. Itálie 2,22 3,3
9. Francie 2,06 3,1
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10. Rakousko 1,98 3,0
Celkem 66,39 100

Zdroj: Slovenský statistický úřad
Na celkovém dovozu Slovenska v roce 2016 se země EU podílely 67,1 %.

Obchodní bilance

Nejvyšší přebytek obchodní bilance v roce 2016 vykázalo Slovensko s těmito zeměmi:

- Německo (+4,03 mld. EUR)
- Spojené království (+2,90 mld. EUR)
- Francie (+2,25 mld. EUR)
- Rakousko (+2,00 mld. EUR)
- Polsko (+1,79 mld. EUR)
- Itálie (+1,17 mld. EUR)
- Španělsko (+1,12 mld. EUR)
- ČR (+1,12 mld. EUR)
- Nizozemsko (+1,02 mld. EUR)
- USA (+1,00 mld. EUR)

Nejvyšší deficit obchodní bilance v roce 2016 vykázalo Slovensko s těmito zeměmi:
- Čína (-4,48 mld. EUR)
- Korea (-3,81 mld. EUR)
- Rusko (-1,29 mld. EUR)
- Tchajwan (-510,5 mil. EUR)
- Japonsko (-509,3 mil. EUR)
- Malajsie (-368,4 mil. EUR)
- Indie (-214,3 mil. EUR)
- Irsko (-92,9 mil. EUR)
- Ukrajina (-75,7 mil. EUR)
- Pobřeží Slonoviny (-36,6 mil. EUR)

2.3 Komoditní struktura

Hlavní položky vývozu SR v roce 2016

Položka Hodnota vývozu

(mld. EUR)

Meziroční změna

(%)

1. stroje, přístroje, elektrická zařízení 23,18 +4,1
2. vozidla, dopravní zařízení 20,24 +8,1
3. základní kovy a výrobky z nich 6,57 -0,7
4. plasty, kaučuk a výrobky z nich 4,22 +1,2
5. nerostné suroviny 2,58 -6,6
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6. různé průmyslové výrobky 2,11 +4,9
7. chemické výrobky 1,95 0

8. textil a textilní výrobky 1,46 -6,9
9. potraviny a nápoje 1,16 +5,1
10. buničina, celulóza, papír 1,15 +3,1

Hlavní položky dovozu SR v roce 2016

Položka Hodnota dovozu

(mld. EUR)

Meziroční změna

(%)

1. stroje, přístroje, elektrická zařízení 21,82 +4,5
2. vozidla, dopravní zařízení 10,32 +6,4
3. základní kovy a výrobky z nich 6,03 +0,1
4. nerostné suroviny 4,90 -14,2
5. chemické výrobky 4,34 +5,6
6. plasty, kaučuk a výrobky z nich 4,17 +8,7
7. optické přístroje, lékařské přístroje 2,56 -3,1
8. různé průmyslové výrobky 2,15 +15,8
9. textil a textilní výrobky 2,02 +3,8
10. potraviny a nápoje 1,97 +8,9

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

VT parky - na Slovensku vznikají v posledních letech vědecké parky a výzkumná centra především díky finančním
prostředkům ze strukturálních fondů EU v rámci operačních programů Výzkum a vývoj (2007-13) a Výzkum a inovace
(2014-20). V současné době jsou v provozu následující univerzitní vědecké parky a výzkumná centra.

Přehled univerzitních vědeckých parků (UVP):
- UVP Univerzity Komenského Bratislava - https://cusp.uniba.sk
- UVP Science City Bratislava - www.stuba.sk
- UVP pro biomedicínu Bratislava - http://www.biomed.sav.sk/
- UVP Slovenské technické univerzity CAMBO Trnava - www.mtf.stuba.sk
- UVP Žilinské univerzity v Žilině - www.uvp.uniza.sk
- UVP Technicom Košice - www.technicom.tuke.sk
- Medicínský UVP MediPark Košice - www.upsj.sk

Přehled významných výzkumných center:
- BioMed Martin - https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/martinske-centrum-pre-biomedicinu/
- AgroBioTech Nitra - http://www.agrobiotech.sk/o-nas/
- Výzkumné centrum Žilinské univerzity v Žilině - http://vyskumnecentrum.sk/o_nas

Investiční zóny - na Slovensku existuje v současné době cca 40 investičních zón (průmyslové parky či zóny). K největším
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podle rozlohy patří:
- Kechnec v okrese Košice (332 ha)
- Sereď Jih v okrese Trnava (256 ha)
- Nitra sever - Mlynárce (220 ha)
- Senica (161 ha)
- Kostolné Kračany v okrese Dunajská Streda (150 ha)
- Voderady v okrese Trnava (130 ha)
- Trenčín (115 ha)
- Košice Immopark (97,5 ha)
- Levice (95,7 ha)
- Sládkovičovo - Západ v okrese Galanta (77,8 ha)
- Krupina (76,8 ha)
- Čab v okrese Nitra (74,1 ha)
- Sobrance (73,4 ha)
- Sládkovičovo - Jih v okrese Galanta (57,6 ha)
- Skalica (52 ha)

Rozhodnutím slovenské vlády z roku 2006 byla založena společnost MH Invest, s.ro. jako dceřiná společnost Ministerstva
hospodářství Slovenské republiky (MHSR). MH Invest, s.r.o. byla vytvořena jako společnost pro stavební a inženýrskou
činnost spojenou s výstavbou průmyslových zón za účelem podpory, rozvoje a konkurenceschopnosti regionů Slovenska,
k napomáhání zlepšení podnikatelského prostředí a zvyšování zaměstnanosti. MH Invest, s.r.o. kontroluje činnost
vybudovaných průmyslových parků a zón, kterým byla udělena dotace z MHSR a nenávratných finančních prostředků EU.
Monitoruje a fyzicky dohlíží nad existujícími objekty průmyslových parků a zón na Slovensku. Podrobně prověřuje velikost
parků, jejich dostupnost, připravenost veškerých inženýrských sítí podle kategorizace míry nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech.

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

Odvětvová struktura

Na konci roku 2015 byla odvětvová struktura přímých zahraničních investic (PZI) na Slovensku následující:

Odvětví Podíl na PZI (%)

Výroba 33,25

Finanční a pojišťovací služby 24,42

Velkoobchod a maloobchod, oprava vozidel 8,99

Nemovitosti 7,15
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Administrativa a podpora služeb 6,26

Informační a komunikační technologie 5,15

Ostatní 14,78

Teritoriální struktura

Na konci roku 2015 byly na Slovensku evidovány přímé zahraniční investice v kumulartivní hodnotě 42,26 mld. EUR.
Největším investorem bylo Nizozemsko, následují Rakousko a ČR.

Země Podíl na PZI (%)
1. Nizozemsko 19,73
2. Rakousko 16,76
3. ČR 9,86
4. Lucembursko 8,41
5. Itálie 7,39
6. Jižní Korea 7,02
7. Německo 6,68

8. Maďarsko 5,68
9. Belgie 4,71
10. Kypr 3,01
Celkem 42,26

Pozn. Údaje ke konci roku 2016 dosud nebyly zveřejněny.

Mezi největší zahraniční investory na Slovensku patří firmy Volkswagen, U.S. Steel, Kia Motors, PSA Group, Samsung,
Amazon.

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

Poskytování investičních pobídek upravuje zákon č. 561/2007 Z.z. o investiční pomoci a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění zákona: www.epi.sk/zz/2007-561
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3. Vztahy země s EU
V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost 1.2.1995. V březnu
1995 zahájila v Bratislavě svou činnost Delegace EK. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění SR do integračního
procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do
první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu
2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne 1.5.2004 se SR stala členem EU. Evropská rada schválila přijetí
eura na Slovensku v červenci 2008 a od 1.1.2009 bylo v SR zavedeno euro jako oficiální měna.

Ve druhém pololetí 2016 byla Slovenská republika poprvé předsedající zemí v Radě EU.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise na Slovensku
Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel: +421 2 5443 1718, fax: +421 2 5443 2972
e-mail: info@europa.sk,
https://ec.europa.eu/slovakia/about-us_sk vedoucí zastoupení: Ladislav Miko

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vývoz SR do zemí EU v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,5 % a dosáhl hodnoty 59,687 mld. eur. EU se podílela 85,2 % na
celkovém slovenském vývozu. Nejvíce se na slovenském vývozu do EU podílelo Německo (21,9 % slovenského dovozu),
následují ČR (11,8 %), Polsko (7,6 %), Francie (6,2 %), Velká Británie (5,9 %), Rakousko (5,7 %), Maďarsko (5,6 %) a Itálie
(4,8 %).

Dovoz SR ze zemí EU v roce 2016 meziročně vzrostl o 6 % a dosáhl hodnoty 44,704 mld. eur. EU se podílela 67,1 % na
celkovém slovenském dovozu. Nejvíce se na slovenském dovozu z EU podílelo Německo (17 % slovenského dovozu),
následují ČR (10,8 %), Polsko (5,3 %), Maďarsko (4,8 %), Itálie (3,3 %), Francie (3,1 %) a Rakousko (3 %).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V červnu 2014 uzavřela Slovenská republika s Evropskou komisí Partnerskou dohodu o využívání evropských
strukturálních a investičních fondů v objemu 15,32 mld. eur v programovém období na léta 2014-2020.

Schválené operační programy se financují z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Kohezního fondu (KF) a z
Evropského sociálního fondu (ESF). Kromě toho pokračují i operační programy spadající pod Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

16/40 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

mailto:info@europa.sk,
https://ec.europa.eu/slovakia/about-us_sk
http://www.businessinfo.cz/slovensko


Všechny operační programy spadají pod cíl Investování do růstu a zaměstnanosti a jsou financovány z Evropských
strukturálních a investičních fondů.

Přehled operačních programů Slovenské republiky spadajících podíl cíl Investování do růstu a zaměstnanosti:
1) Integrovaná infrastruktura (3,966 mld. eur)
2) Kvalita životního prostředí (3,137 mld. eur)
3) Výzkum a inovace (2,266 mld. eur)
4) Lidské zdroje (2,205 mld. eur)
5) Integrovaný regionální OP (1,754 mld. eur)
6) Efektivní veřejná správa (278,45 mil. eur)
7) Technická pomoc (159,07 mil. eur)
8) Program rozvoje venkova (1,545 mld. eur)
9) Rybní hospodářství (15,785 mil. eur)
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Slovensko patří dlouhodobě k nejvýznamnějším obchodním a ekonomickým partnerům ČR.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemné obchodní výměny (mld. Kč)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz ČR 280,1 304,1 348,0 331,4 324,9
Dovoz ČR 160,8 169,4 178,4 177,6 181,9
Obrat 440,9 473,5 526,4 509,0 506,8
Bilance ČR +119,3 +134,7 +169,6 +153,8 +143,0

Zdroj: Český statistický úřad

Podle českých statistik vykazuje ČR v obchodu se Slovenskem dlouhodobě kladnou bilanci, tzn. hodnota vývozu převyšuje
hodnotu dovozu.

V roce 2017 bylo Slovensko 4. největším obchodním partnerem ČR (po Německu, Polsku a Číně), 2. největším exportním
trhem (po Německu) a 4. největším dovozním trhem (po Německu, Číně a Polsku).
Podíl Slovenska na celkovém zahraničním obchodu ČR činil 6,4 %, na celkovém vývozu ČR 7,7 % a na celkovém dovozu
ČR 4,8 %.
V roce 2017 došlo meziročně k poklesu obchodní výměny o 0,4 %, k poklesu českého vývozu na Slovensko o 2,0 % a k
růstu dovozu ze Slovenska o 2,4 %.

Vývoj vzájemné obchodní výměny (mld. eur)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz ČR 6,53 6,47 7,19 7,16
Dovoz ČR 8,67 8,24 8,40 8,28
Obrat 15,20 14,71 15,59 15,44
Bilance ČR -2,14 -1,77 -1,21 -1,12

Zdroj: Slovenský statistický úřad
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Podle slovenských statistik vykazuje ČR v obchodu se Slovenskem zápornou obchodní bilanci. Pro Slovensko je ČR
dlouhodobě 2. největším exportním trhem a rovněž 2. největším obchodním partnerem.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podle oficiálních českých statistik patřily k nejvýznamnějším vzájemně obchodovaným položkám v roce 2017 následující:

Vývoz ČR

Název zboží Hodnota

(mld. Kč)

Celní sazebník

HS 4

části, součásti a příslušenství
motorových vozidel

31,60 8708

auta a motorová vozidla pro přepravu
osob

17,01 8703

elektrická energie 12,38 2716
mobilní a jiné telefony, hlasová
zařízení

9,47 8517

zařízení pro automatizované
zpracování dat

6,75 8471

minerální oleje, ropné oleje. lehké
oleje

6,48 2710

léky 5,53 3004
elektrické vodiče, kabely 4,10 8544
sedadla, jejich části a součásti 3,93 9401
černé uhlí 3,30 2701
výrobky z plastu 3,04 3926

Dovoz ČR

Název zboží Hodnota

(mld. Kč)

Celní sazebník

HS 4

minerální oleje, lehké oleje, ropné
oleje

17,16 2710

části, součásti a příslušesntví 16,36 8708
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motorových vozidel
motory pístové vznětové pro
motorová vozidla

7,86 8408

soupravy kabelů, elektrické vodiče
pro vozidla

6,54 8544

výrobky ze železa (válcované, ploché) 5,42 7210
osobní auta a motorová vozidla 4,67 8708
elektrická energie 4,50 2716
motory pístové pro motorová vozidla 4,35 8407
za tepla válcované výrobky ze železa 3,25 7208
za studena válcované výrobky ze
železa

2,87 7209

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna služeb v roce 2016 skončila pro ČR s kladnou bilancí ve výši 2,011 mld. eur. Velmi příznivě pro ČR skončila
výměna služeb v dopravě (+2,63 mld. eur), finančních službách (+1,648 mld. eur) a ve stavebních pracích (+1,557 mld.
eur). Nejvyšší zápornou hodnotu v oblasti výměny služeb vykázala ČR v cestovním ruchu (-3,937 mld. eur) a v ostatních
podnikatelských službách (-2,104 mld. eur).
Údaje v mil. eur

Druh služby Kredit Debet Bilance
Služby zpracování zboží 766,8 576,5 190,3
Opravy a údržba 906,3 776,2 130,1
Doprava 9 370,0 6 736,1 2 633,9
Cestovní ruch 10 268,5 14 205,4 -3 936,9
Stavební práce 3 146,6 1 589,7 1 556,9
Pojišťovací služby a penzijní
financování

549,2 246,3 302,9

Finanční služby 2 062,3 414,2 1 648,1
Poplatky za využívání
duševního vlastnictví

667,2 162,0 505,2

Telekomunikační služby 4 027,0 2 771,0 1 256,0
Ostatní podnikatelské
služby

7 236,1 9 340,5 -2 104,4

Osobní, kulturní a rekreační
služby

199,0 369,3 -170,3

Vládní služby 0 0,4 -0,4
Celkem 39 199,0 37 187,7 2 011,3

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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Slovenská republika je 2. největší exportní trh ČR a 4. největší obchodní partner ČR a je cílem řady českých investorů. Níže
uvádíme nejvýznamnější aktivity českých firem v teritoriu:

Energetický a průmyslový holding (EPH), a.s. - největší český investor na Slovensku. EPH je majitelem 33 % akcií ve
společnosti Slovenské elektrárny (SPP), a.s. SPP je největším výrobcem elektřiny na Slovensku a druhým největším
distributorem a dodavatelem elektřiny. Slovenská vláda drží ve společnosti SPP 34 % akcií. V oblasti energetiky má EPH na
Slovensku vlastnické podíly rovněž ve společnostech Středoslovenská energetika, SPP Distribuce (zemní plyn) a Eustream
(tranzit zemního plynu). EPH vlastní také firmu Slovenské energetické strojírny Tlmače, v níž drží podíl 90 %. V prosinci
2017 schválil Protimonopolní úřad SR ovládnutí společnosti Pozgas firmou EPH. Pozgas provozuje na Slovensku
podzemní zásobníky plynu. EPH kupuje 30 % akcií Pozgas od francouzské firmy GDF International. EPH dosud vlastnil
v Pozgas 35 % akcií.

Agrofert Holding, a.s. - od roku 2005 vlastní jednu z nejvýznamnějších společností chemického průmyslu Duslo Šaľa,
kde investuje do modernizace a rozšíření výroby umělých hnojiv 310 mil. eur. Firma vlastní na Slovensku několik dalších
firem - ACHP Levice a Agropodnik Trnava (obchod s průmyslovými hnojivami a obilím), Hyza Topoľčany (drůbežárny),
Penam Slovakia (pekárny, mlýny).

Hamé, a.s. - v roce 2014 koupilo firmu DOMA Prešov, což je výrobce majonéz, tatarských omáček a dresingů. Doma
Prešov zaměstnává 45 lidí, roční tržby činí 3,7 mil. eur a výroba 2.000 tun. Podíl Doma Prešov na slovenském trhu majonéz
a tatarských omáček dosahuje 30 %. Největší podíl 50 % má firma Unilever (majonézy a tatarské omáčky Hellman's).
Hamé dosud investovalo do výroby v Dome Prešov více než 600 tis. eur.

Czechoslovak Group (CSG), a.s. - jako majoritní vlastník skupiny MSM Group Dubnica nad Váhom je nejvýznamnějším
hráčem slovenského zbrojního průmyslu. Ve Vojenském opravárenském podniku v Trenčíně hodlá MSM Group vyrábět
nákladní vozy Tatra, které zde dosud opravovala a připravovala na technické kontroly. MSM Group se také uchází o
zakázku slovenského ministerstva obrany se středním obrněným taktickým vozidlem Patriot, což je čkyřkolka na
podvozku Tatry určená pro operace v různých terénech. CSG zaměstnává na Slovensku více než 1.000 lidí.

Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod - v červenci 2014 otevřela v Novákách v tamním Vojenském opravárenském podniku
spolu se slovenskou firmou MSM Martin společný podnik CZ-Slovensko s.r.o. Jde o první česko-slovenský výrobní podnik
po roce 1989. V CZ-Slovensko, s.r.o. vlastní Česká zbrojovka 51% podíl a MSM Martin 49 % podíl. Závod v Novákách
vyrábí komponenty k zásobníkům a útočným puškám. V druhé fázi se předpokládá montáž a servis útočných pušek BREN.
Roční objem výroby se odhaduje na 3-4 mil. Eur. V prosinci 2015 podepsala Česká zbrojovka, a.s. se slovenským
ministerstvem vnitra rámcovou dohodu o dodávce 26.641 pistolí (modely CZ P-07, CZ P-09 a CZ 2075 D RAMI) s
příslušenstvím v hodnotě 14,19 mil. Eur pro slovenskou policii i jiné ozbrojené složky (armáda, vězeňská stráž a Finanční
správa). Česká zbrojovka uspěla v tendru s rakouským výrobcem Glock, který dodá dalších 20.000 pistolí.

TTS Třebíč - v lednu 2016 získala 52 % akcií ve společnosti Národná energetická, a.s., která zastřešuje 10 městských
tepláren. Jedná se o teplárny ve městech Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Velký Krtíš, Revúca, Medzilaborce, Tlmače,
Hnúšťa, Žarnovica, Poltár a Hriňová. Teplárny dodávají teplo do 16.000 bytů a také do dalších budov. Národná
energetická představuje největší slovenskou síť tepláren na biomasu a patří mezi 5 největších výrobců tepla na Slovensku.
TTS prodává na Slovensku více než 10 let průmyslové kotle na biomasu, tedy na vytápění dřevem a slámou.

Škoda JS a.s., Plzeň - podílí se na dostavbě 3. a 4. bloku v JE Mochovce. Spuštění 3. bloku JE Mochovce se očekává v roce
2018 a spuštění 4. bloku v roce 2019. Celkové náklady na dostavbu mají činit 5,4 mld. eur a celkový výkon 942 MW.

Škoda Transportation, a.s., Plzeň - v prosinci 2017 vyhrála tendr Železniční společnosti Slovensko (ŽSSK) na dodávku 25
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vlakových elektrických jednotek v hodnotě 160 mil. eur. Tendr vyhrála Škoda Transportation společně s firmou ŽOS
Trnava, a.s. Nové elektrické jednotky budou nasazené do regionální dopravy v Žilinském kraji na elektrifikovaných tratích
pro rychlost 160 km v hodině. Bezbarierové vlaky typu RegioPanter budou dodány v průběhu 24 měsíců od podpisu
smlouvy v březnu 2018. Nové vlaky budou financované z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Integrovaná
infrastruktura, ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů. V nedávné minulosti dodala Škoda Transportation Dopravnímu
podniku Bratislava 60 tramvají typu ForCityPlus za 115 mil. Eur a 80 trolejbusů za 41 mil. eur. Škodovácké trolejbusy jezdí
také v Prešově, Bánské Bystrici a Žilině.

SOR Libchavy - dodala Dopravnímu podniku Bratislava 18 elektrobusů v hodnotě 12,5 mil. eur a 100 článkových
autobusů typu SOR NB 18, což je městský kloubový nízkopodlažní model. Se značkou SOR jezdí v Bratislavě i nové
trolejbusy vybavené elektrickým pohonem od plzeňské Škodovky.

Tatra Kopřivnice a.s. - dodala slovenskému ministerstvu vnitra 166 hasičských vozů v hodnotě 600 mil. Kč.

RegioJet, a.s., Brno - od listopadu 2014 provozuje 3 vlaková spojení denně oběma směry na trase Praha - Košice. Od
prosince 2017 provozuje RegioJet 3 vlaková spojení denně oběma směry na trase Praha - Bratislava, přičemž od června
2018 dojde k dalšímu navýšení na 4 vlaková spojení. Na základě smlouvy se slovenskou vládou provozuje RegioJet od
března 2012 ještě dotované vlakové spojení na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Smlouvu na tuto službu má
RegioJet uzavřenou do prosince 2020.

Leo Express, a.s., Praha - od prosince 2014 provozuje 2 vlaková spojení denně oběma směry na trase Praha - Košice.

ČEZ ESCO - na Slovensku hodlá rozvíjet projekty v oblasti decentrální energetiky. Jedná se například o modernizace
teplárenských systémů, výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci veřejné i soukromé dopravy a
renovace systémů osvětlení. Dále jsou to projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde se investice splácí
z úspor garantovaných ve smlouvě. ČEZ chce spolupracovat s významnou energetickou společností Slovenský
plynárenský průmysl. ČEZ ESCO už na Slovensku realizovala některé zakázky prostřednictvím svých dceřiných společností.
Společnost ENESA například uskutečnila v nemocnicích v Dunajské Stredě, Trebišově a ve Svidníku projekty komplexních
energetických úspor formou EPC. Společnost AZ Klima zase dodala vzduchotechnické jednotky pro haly továren na
výrobu aut Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základnu mezi oběma státy v obchodní a ekonomické oblasti tvoří následující smlouvy:

- Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení, Praha 29.10.1992, č. 228/1993 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů, Praha 29.10.1992, č. 227/1993 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, Bratislava 23.11.1992, č. 253/1993
Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR v spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, Praha 20.10.1995, č. 200/1996 Sb.
- Smlouva mezi ČR a SR o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, Bratislava 24.5.1999, č.
24/2001 Sb.m.s. , 73/2008 Sb.m.s.
- Smlouva mezi ČR a SR o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou
republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, Bratislava 24.11.1999, č.
63/2000 Sb.m.s.
- Smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče, Praha 23.5.2000, č. 48/2001 Sb.m.s.
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- Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
Bratislava 26.3.2002, č. 100/2003 Sb.m.s.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 poskytlo Slovensko na oficiální rozvojovou spolupráci téměř 100 mil. Eur. Největší části směřovaly na
Ukrajinu, do Keni, Moldavska a Afghánistánu. Vzhledem k vývoji situace byla do seznamu zemí s mimořádními
humanitárními a rozvojovými potřebami zařazená i Sýrie. Ve srovnání s rokem 2015 rozvojová pomoc SR vzrostla o 27 %
na celkových 99,397 mil. Eur. Z celkové sumy bylo v roce 2016 alokováno 80,153 mil. EUR na multilaterální pomoc a
19,243 mil. EUR na bilaterální oficiální rozvojovou pomoc.

Slovensko však nadále neplní cíle, ke kterým se zavázalo na úrovni EU. Z hrubého národního důchodu za rok 2016 ve výši
téměř 80 mld. Eur dosáhla rozvojová spolupráce 0,103 %. Při vstupu do EU se SR zavázala dosáhnout do roku 2010 podíl
0,17 % a do roku 2015 podíl 0,33 %.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Perspektivní obory Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl HS 8703 - Osobní automobily pro přepravu osob

HS 8708 - Části, součásti a příslušenství motorových
vozidel

Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání
terénu, dusadla a silniční válce
HS 8430 - Ostatní srovnávací, vyrovnávací, hloubící,
pěchovací, zhutňovací stroje, stroje pro zemní práce
HS 8431 - Části a součásti vhodné pro použití výhradně
nebo hlavně se stroji a zařízeními 8430
HS 8702 - Motorová vozidla pro přepravu 10 nebo více
osob

Železniční a kolejová doprava HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy s
vlastním pohonem
HS 8607 - Části a součásti železničních nebo
tramvajových lokomotiv nebo vozidel
HS 8608 - Mechanické (včetně elektromechanických)
přístroje a zařízení signalizační pro řízení dopravy

Energetický průmysl HS 8402 - Parní kotle
HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění
HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402
a 8403
HS 8406 - Parní turbíny
HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná zařízení pro
potrubí, kotle včetně redukčních ventilů a ventilů
řízených termostatem
HS 8504 - Elektrické transformátory
HS 8507 - Elektrické akumulátory
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Obranný průmysl HS 8526 - Radarové přístroje
HS 8710 - Bojová obrněná vozidla
HS 9013 - Zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně
HS 9302 - Revolvery a pistole
HS 9303 - Ostatní střelné zbraně
HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků 9302,
9303

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0406 - Sýry a tvaroh
HS 1601 - Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa
HS 1704 - Cukrovinky
HS 2009 - Ovocné šťávy
HS 2203 - Pivo ze sladu
HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3303 - Léky
HS 9018 - Lékařské, chirurgické, zubolékařské nástroje a
přístroje
HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nábytek

Kovozpracovatelský průmysl HS 7214 - Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa
nebo nelegované oceli
HS 7215 - Ostatní tyče a pruty ze železa nebo
nelegované oceli
HS 7229 - Dráty z legované oceli

5.2 Kalendář akcí

Přehled akcí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Bratislava v roce 2017

26.01. ITF Slovakiatour - 23. mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Bratislavě.

26.01. Ministerstvo dopravy SR - jednání ministra dopravy ČR Ťoka se slovenským ministrem dopravy Érsekem.

07.02. Aquatherm 2017 - 19. mezinárodní veletrh topenářské, ventilační klimatizační, regulační, měřící, sanitační a
ekologické techniky v Nitře.

07.03. Slovenská obchodní a průmyslová komora Žilina - 25. výroční konference v Žilině.

13.03. Ministerstvo dopravy SR - jednání o propojování vodních cest Dunaj, Odra, Labe se slovenským ministrem
dopravy Érsekem.

16.03. Slovenská obchodní a průmyslová komora Trnava - 20. výroční konference v Trnavě.

23.03. Ministerstvo hospodářství SR - jednání s ředitelem odboru bilaterální obchodní spolupráce Radovanem Kocákem
o společných akcích v roce 2017.
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28.03. Přeshraniční spolupráce (Intereg) - vyhodnocení programů a jednání ministryně pro místní rozvoj ČR Šlechtové s
ministryní zemědělství SR Matečnou v Modre.

12.04. Česko-slovenský smíšený hospodářský výbor - projednání činnosti a návrhy na zlepšení za účasti SOPK Žilina a
honorárního konzula SR v ČR p. Weigela.

21.04. Ministerstvo hospodářství SR - jednání o podmínkách udělování licencí při vývozu zbraní a hodnocení investic z
hlediska citlivosti výroby.

26.04. České a slovenské inovace v oblasti řešení vodního hospodářství - seminář, projekt ekonomické diplomacie v
Žilině.

12.05. Region Tour Expo - 6. ročník výstavy cestovního ruchu regionů v Trenčíně.

23.05. Visegrádské Inovační fórum - účast ZÚ a českých firem v hlavním panelu na téma Inovace v Bratislavě.

26.05. Economic Club Association - neformální ekonomické fórum na téma Ekonomika a bezpečnost občanů EU v
Bratislavě.

17.08. Agrokomplex 2017 - 44. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy v Nitře.

24.08. Česko-slovenský podnikatelskýklub - jednání s českými a slovenskými podnikateli na rezidenci velvyslankyně v
Bratislavě.

13.09. RegioJet - jednání s firmou o získání povolení pro rozšíření vlakových spojů na trase Praha - Bratislava.

18.09. Future Proof - jednání s firmou o účasti českých firem na mezinárodní technologické konferenci v Bratislavě.

21.09. Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomický zájmů - 7. ročník mezinárodní dopravní konference v
Luhačovicích.

22.09. East-West Gap - mezinárodní ekonomická konference v Bratislavě.

25.09. ASSA Abloy - jednání s firmou o jejích aktivitíách na Slovensku na ZÚ ČR v Bratislavě.

27.09. Veletrhy Brno - prezentace a tisková konference k mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Bratislavě.

10.10. Slovenský národní den na BVV - seminář na 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

11.10. Česko-slovenský smíšený hospodářský výbor - zasedání u příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu v
Brně za účasti HK ČR a SOPK.

11.10. Peterka Partners - setkání s českými a slovenskými manažery v právní firmě Peterka Partners v Bratislavě.

20.10. SOPK Žilina - jednání s ředitelem J. Mišurou na ZÚ ČR v Bratislavě.
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26.10. Škoda Transportation - jednání v Bratislavě o aktivitách firmy na Slovensku.

06.11. Circular Economy in the Automotive Industry - konference o oběhové ekonomice ve slovenském
automobilovém průmyslu v Bratislavě.

08.11. Budoucnost EU po brexitu - konference SOPK v Bratislavě.

08.11. Svaz automobilového průmyslu SR - setkání vrcholných manažerů slovenského automobilového průmyslu v
Modre.

09.11. Království železnic - jednání se zástupci města Zvolen a Ústavu modelů ve vzdělávání Praha na ZÚ ČR v Bratislavě
ohledně projektu v SR.

10.11. 80. výročí založení firmy Škoda Dubnica - konference v Dubnici nad Váhom.

10.11. Škoda JS - jednání o aktivitách firmy na Slovensku v Dubnici nad Váhom.

22.11. Česko-slovenský bankovní klub - setkání s řediteli slovenských bank v Bratislavě.

23.11. Vývoj a pespektivy světové ekonomiky - konference na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

27.11. China and CEE Innovation Forum - mezinárodní konference o spolupráci v inovacích mezi Čínou a zeměmi
střední a východní Evropy v Bratislavě.

30.11. SET Plan CEEC 2017 - mezinárodní konference o energetickém sektoru v EU.

07.12. Budoucnost evropských politik pro rozvoj venkova - seminář o využívání nástrojů této politiky na Slovensku v
Bratislavě.

18.12. COTTYN - jednání s právní firmou Cottyn o slovenském podnikatelském prostředí na ZÚ ČR v Bratislavě.

19.12. RegioJet - jednání o možnosti rozšíření dopravních kapacit firmy na Slovensku na ZÚ ČR v Bratislavě.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Za základní podmínku pro uplatnění jakéhokoliv zboží na trhu - a tedy i českého na slovenském trhu - je průzkum trhu, a
to jak z hlediska existujících nabídek, tak i z hlediska poptávek. Je na rozhodnutí potenciálního zájemce, jaký způsob
průzkumu si zvolí. Může využít profesionálních služeb, nebo zvolit vlastní způsob průzkumu trhu výjezdy svých pracovníků
do vybraného teritoria. Základní podmínkou je pochopitelně nezávadnost nabízeného zboží jak po hygienické, tak i
technické stránce. V případě potravinářských, ale i mnoha jiných výrobků, je nutný doklad o jejich původu a zdravotní
nezávadnosti. Podrobné podmínky o dovozu vybraných druhů zboží poskytuje např. Úřad pro normalizaci, metrologii a
zkušebnictví SR, Státní veterinární a potravinová správa, Slovenská obchodní a průmyslová komora a také
Slovenská zemědělská a potravinářská komora.

Základní právní normou, která ustanovuje podrobnosti o technických požadavcích na jednotlivé skupiny výrobků, je zákon
č. 264/1999 Z.z. o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody.

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

Pro distribuční činnost si zahraniční firma nemusí na Slovensku zřizovat organizační útvar. Rozhodnutí o zřízení nebo
nezřízení organizační složky závisí nejen na ekonomických faktorech, ale především na tom, v jakém rozsahu, jak dlouho a
rovněž v jakém odboru činnosti hodlá zahraniční firma na území Slovenska prodávat své výrobky a jakými distribučními
kanály. V případě, že jde pouze o krátkodobou zkoušku, nemusí zde firma zřizovat organizační složku. Jestliže však firma
plánuje rozšiřovat své aktivity na území Slovenska, dříve nebo později se nevyhne tomu, aby si zde zaregistrovala
organizační složku zahraniční osoby, případně založila dceřinou společnost - nejčastěji v právní formě společnosti
s ručením omezeným. V poslední době je velice rozšířenou aktivitou dodávka služeb spojených s dodáním výrobků, různé
doplňky k výstavbě rodinných domů anebo i výstavba dřevěných rodinných domů. Jedná se o součást prodeje výrobků a
v případě použití vlastních materiálů a zaměstnanců tato činnost nepodléhá platbám a odvodům za zaměstnance.

Distribuci svých výrobků na území Slovenska může česká firma zabezpečit buď zaměstnanci v pracovním poměru, nebo
smluvně prostřednictvím obchodních zástupců. V případě obchodních zástupců nejde o pracovněprávní, ale o
obchodněprávní vztah, který se řídí ustanovením §§ 652 až 672a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů, které upravují smlouvu o obchodním zastoupení.

V červnu 2016 vstoupil v platnost zákon č. 351/2015 Z.z. o přeshraniční spolupráci. Tento zákon novelizuje Zákoník práce,
Zákon o nelegální práci a Zákon o inspekci práce. Zákoník práce tím přináší definice základních pojmů, jako vysílající
zaměstnavatel a vyslaný zaměstnanec. Pod vysláním zaměstnance na výkon prací při poskytování služeb se rozumí jeho
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přeshraniční vyslání pod vedením a na odpovědnost vysílajícího zaměstnavatele na základě smlouvy mezi vysílajícím
zaměstnavatelem jako přeshraničním poskytovatelem služby a příjemcem této služby.

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

Slovenská republika se stala 1.5.2004 členem Evropské unie. Tím se změnilo její postavení v obchodování s členskými
zeměmi EU. Území SR se stalo součástí celního území - Společenství. Z pohledu SR se státy rozdělily do dvou skupin, a to
na členské země EU a na třetí země, které členy EU nejsou. EU je celní unií, hlavní charakteristikou celní unie je
uplatňování stejných celních sazeb a společných pravidel vůči třetím zemím a neuplatňování cel a jiných omezení v
obchodě mezi členskými zeměmi. Obchodování Společenství s třetími zeměmi upravují zvláštní celní předpisy, např. Celní
kodex a nařízení Komise a Rady.

V rámci opatření SR při dovozu vybraných druhů zboží uvádíme:

Státní ústav pro kontrolu léčiv požaduje, aby držitelé povolení na velkodistribuci léků hlásili dovoz léků, které nejsou ve
Slovenské republice registrované, a to podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z.z. o lécích a zdravotnických
pomůckách a o změně a doplnění některých zákonů. Neregistrované léky mohou být do SR dovezeny pouze na základě
povolení Ministerstva zdravotnictví SR.

Dovoz, vývoz zbraní, střeliva, výbušnin podléhá schvalovacímu řízení na slovenském ministerstvu hospodářství. Obchod
je povolen po udělení licence.

Dovoz zboží z členské země EU

V případě, že podnikatel, který není plátcem DPH, nabude v SR zboží z jiné členské země, je povinen podat žádost o
registraci pro DPH před získáním zboží, jehož celková hodnota bez DPH dosáhne v kalendářním roce 13 941,45 EUR.
Žadateli v takovém případě udělí daňový úřad registrační číslo IČ DPH nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Stejný
postup platí i v případě služeb, kdy je podnikatel povinen podat žádost o registraci pro DPH ještě před přijetím služby.

Dovoz zboží je předmětem daně v SR v případě, že místem dovozu je SR. Zákon o DPH upravuje místo dovozu v § 18
zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty.

V září 2011 byla v NR SR schválena novela zákona o DPH, která s účinností od 1.1.2013 upravuje podmínky samozdanění
při dovozu zboží. Tato úprava se především uplatňuje v případě dovozu nového dopravního prostředku do SR.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky zakládání firem na Slovensku má v agendě většina advokátních kanceláří. Registrací a administrativou cizích
společností se však na Slovensku mnoho firem nezabývá. Mezi firmy, které tuto činnost nabízejí, patří např. firma Regus,
firma Online, s.r.o., Bratislava (má pobočku i v Praze) a firma Edia, a.s., Bratislava. Doporučovanou kanceláří je
také advokátní společnost Peterka&Partners se sídlem v Bratislavě i v dalších zemích střední Evropy.
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Mezi základní požadavky slovenských úřadů pro založení společnosti na Slovensku, resp. doklady nezbytné pro založení
kanceláře nebo pobočky patří živnostenský list, soudní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, registrace pro daň, inspekční
kniha, účetnictví a odvody do Sociální pojišťovny. Registrace společnosti s ručením omezeným trvá podle Obchodního
zákoníku tři týdny.

Od října 2007 se zjednodušil systém živnostenského podnikání v SR. Byla založena síť jednotných kontaktních míst.
Začínající podnikatelé při vyřizování živnosti již nemusí žádat o výpis z rejstříku trestů. Na živnostenském úřadu se ohlásí
živnost vyplněním formuláře a lze začít podnikat. Změnou však je, že na každou činnost musí být samostatný živnostenský
list.

Doporučuje se založit si bankovní (podnikatelský) účet před podáním žádosti o živnostenský list. Živnostenský úřad za
žadatele vyřídí záležitosti související s Daňovým úřadem, Zdravotní pojišťovnou i Sociální pojišťovnou.

Od druhu podnikání závisí i délka vyřízení žádosti o podnikání. V případě ohlašovacích živnosti se nevyžaduje získání
licence. Na každou živnost však musí být samostatný živnostenský list. Při ohlašovacích živnostech lze získat živnostenský
list na živnostenském úřadě (příslušném dle místa podnikání) do pěti pracovních dní. V případě koncesované živnosti je
doba vyřízení maximálně 30 dní. Vydání živnostenského listu na volnou živnost stojí 3 EUR, na řemeslnou nebo vázanou
živnost 16,50 EUR. Za vydání koncesní listiny je poplatek 33 EUR. Na vydání živnostenského oprávnění se čeká přibližně
dva týdny.

Lze doplnit, že jednatelem firmy může být stejná osoba, která firmu založila, a český občan tak může být jednatelem
slovenské společnosti.

Pro účely podnikání na území SR se nerozlišuje, zda jde o cizince v postavení zahraniční fyzické osoby nebo o cizince
v postavení tuzemské osoby, rozhodující není státní příslušnost, ale skutečné bydliště. V tomto smyslu pro účely
podnikání na území SR není každý cizinec zahraniční osobou.

V případě fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území SR platí právní režim, vyplývají z ustanovení §21 odst. 2, 3 a 4
slovenského obchodního zákoníku. Především to znamená, že na území SR může zahraniční osoba podnikat
prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční osoby, nebo podniku zahraniční osoby, který zřídí na území SR
v tom rozsahu, v jakém získá tato osoba oprávnění na podnikání podle zvláštního zákona. V případě, že fyzická osoba
chce založit společnost s ručením omezeným, nepotřebuje notářský zápis. Pro daňové účely je registrována v místě
podnikání příslušném Daňovém úřadě. Daňový úřad vydá osvědčení o registraci pro daň a přidělí identifikační číslo (IČ).

Při rozhodování, zda zřídit organizační složku nebo podnik na Slovensku, platí, že organizační složku může zřídit fyzická
osoba v případě, že v místě svého trvalého bydliště je podnikatelem. Podnik může zřídit pouze v případech, že tato osoba
není v místě svého trvalého bydliště podnikatelem nebo že plánuje podnikat na území SR v jiném předmětu podnikání
než v místě svého trvalého bydliště.

Fyzická osoba se statutem zahraniční osoby musí určit vedoucího (organizační složky podniku zahraniční osoby nebo
vedoucího podniku zahraniční osoby), o kterém je povinna poskytnout příslušné údaje místně příslušnému
živnostenskému (obvodnímu) úřadu, a v případě vedoucího organizační složky doložit bezúhonnost této osoby. Vedoucí
organizační složky podniku zahraniční osoby ani vedoucí podniku zahraniční osoby nemusí mít bydliště na území
Slovenské republiky, na rozdíl od osoby odpovědného zástupce, který se ustanovuje pouze v regulovaných živnostech, tj.
nikoliv ve volných živnostech.

Pro fyzickou osobu s přechodným nebo trvalým bydlištěm na území SR platí obsahem i formou stejný právní režim, jaký

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

30/40 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.businessinfo.cz/slovensko


se vztahuje na slovenskou fyzickou osobu. V této souvislosti je však nutno mít na zřeteli dobu, během které má občan EU
zájem působit na území SR za účelem podnikání. Podmínky pobytu cizinců včetně těch, kteří mají domicil v některém
členském státě EU, upravuje ustanovení §45a zákona č. 48/2002 Z.z. o pobytu cizinců ve znění zákona č. 606/2003 Z.z.
upravujícího liberalizované podmínky získání oprávnění k pobytu na území SR pro občany států EU.

V souvislosti s podnikatelskými aktivitami zahraničních firem je dále třeba mít na paměti daňovou povinnost. Podle §5
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty se za plátce DPH musí na Daňovém úřadě Bratislava 1 zaregistrovat i
zahraniční osoby, tj. právnické i fyzické osoby, které nemají oprávnění na podnikání na území SR a jsou podnikatelem
z jiného členského státu EU, nebo ze třetích států, v případě, že dodávají zboží a služby v tuzemsku. Bez ohledu na výši
obratu je jejich činnost předmětem daně.

V dubnu 2009 nabyl účinnost zákon č. 83/2009 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z přidané
hodnoty a zákon č. 511/1992 Zb. o správě daní a poplatků.

Za trvalé zařízení k podnikání zahraniční společnosti v SR, tedy stálou provozovnu, se považuje i jednorázově vykonávaná
činnost, jejíž výkon přesahuje 6 měsíců v průběhu 12 po sobě jdoucích měsících (souvisle i nesouvisle), tedy i v případě
poskytování služeb.

Podle Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi ČR a SR vzniká tzv. službová stálá provozovna na území SR,
pokud jsou služby, včetně poradenských a manažerských, poskytovány českou společností prostřednictvím jejich
zaměstnanců (nebo jiných osob najatých touto společností pro tento účel), pokud tyto činnosti trvají na území SR více než
6 měsíců v průběhu 12 měsíčního období. Povinnost registrace pro DPH se však nevztahuje na zahraniční osobu, která
dodává pouze službu nebo zboží spojené s montáží a instalací v SR. Osobou povinnou platit daň je jejich příjemce v SR
podle §69 odst. 2 a 4 zákona.

Podrobnější informace týkající se konkrétního podnikatelského záměru doporučujeme konzultovat na Daňovém úřadu a
na příslušném Živnostenském úřadu. Lze rovněž využít komerčních služeb některých advokátních kanceláří.

Doplňujeme některé informace ohledně podmínek podnikání českých živnostníků na Slovensku:

• fyzická osoba je povinna se do 7 dní zaregistrovat na Daňovém úřadě, kde jí bude přiděleno slovenské IČ DPH,
• k registraci (formulář) se předkládá notářem ověřená kopie českého živnostenského oprávnění,
• registrace na DPH se provádí na Daňovém úřadě Bratislava 1,
• každá podnikatelská činnost v souladu se zákonem 173/1994 Z.z. o správě daní a poplatků vyžaduje registrační

pokladnu,
• další podmínkou je zaplacení zálohy na daň. Jde o polovinu daně z předpokládané hodnoty prodaného zboží. Platí

se poslední den před tím, než je zahájen prodej předmětného zboží. V případě, že konečná hodnota prodaného
zboží bude nižší, Daňový úřad částku prostřednictvím daňového přiznání vrátí. Činnost si tedy vyžaduje i předložení
daňového přiznání ve stanoveném termínu.

• Pokud jde o živnostenské oprávnění, platí, že k jednorázové podnikatelské aktivitě není potřebné slovenské
živnostenské oprávnění, postačující je notářem ověřená kopie českého živnostenského oprávnění. Na jednorázovou
činnost na jarmarcích či festivalech není potřebné zřizování organizační složky. V případě, že dojde k opakování
vykonávání podnikatelské činnosti, je subjekt oprávněný provozovat živnost v ČR povinen zřídit organizační složku
na území Slovenské republiky

Od 1.1.2018 musí všechny právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku povinně komunikovat s Finanční správou
elektronicky. Od 1.7.2018 mají tuto povinnost také živnostníci.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

K propagaci menších a středních českých firem formou prezentací, seminářů a přednášek, a to především z oboru
cestovního ruchu, dále z oblasti vojenského materiálu, odpadového hospodářství a jiných průmyslových oborů, jsou již
dlouhodobě využívány prostory ZÚ v Bratislavě. Podobně jsou využívány i pro zprostředkování informací o
připravovaných veletrzích v ČR, kdy jsou slovenští novináři informováni o programech jednotlivých veletrhů.

Další možností, kterou obchodně ekonomický úsek ZÚ doporučuje zájemcům a rovněž je jím nápomocen, je zasílání
jejich nabídek, resp. poptávek do bulletinu Slovenské obchodní a průmyslové komory a také přímo jednotlivým
asociacím oborových svazů v SR.

K významným veletrhům na Slovensku patří:

ITF Slovakiatour,

AQUA-THERm Nitra,

CONECO, Bratislava,

RACIOENERGIA Bratislava,

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH NITRA,

AGROSALÓN Nitra,

AGROKOMPLEX Nitra,

ELO SYS, Trenčín.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V lednu 2007 schválila Národní rada SR novelu autorského zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech
souvisejících. Novela, která do právního řádu SR transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy o
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví, má zvýšit ochranu práv autorů před nelegálním kopírováním a odstranit existující
rozdíly při vymáhání práv duševního vlastnictví v členských zemích EU. Novela se nedotýká ochrany duševního vlastnictví
ve spojitosti s internetem či používáním digitálních technologií. Fyzická osoba může i nadále vyhotovit kopii pro osobní
potřebu bez souhlasu autora nebo jiného nositele práv kopii, např. u počítačových programů, literárních děl, map atd.
Zjednodušit by se mělo i dokazování autorských práv. Novela zákona se samozřejmě promítla do souvisejících právních
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norem, a to do Občanského soudního řádu, Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku. Úřad průmyslového vlastnictví
SR promítl úpravy do legislativy ochranných známek, patentů, ochrany topografií polovodičových výrobků, designů,
označení původu výrobků a zeměpisných označení výrobků.

V roce 2009 se začalo s potíráním plagiátorství, tedy jisté podoby uplatňování ochrany autorských práv. Oblast ochrany
autorských práv však v SR zatím nepožívá takové pozornosti, jaké by si zasluhovala. Ochrana duševního vlastnictví je v SR
v posledních letech spojována s plagiátorstvím a to především na úrovni vysokých škol. Tam probíhá i většina odborných
diskusí na toto téma a dlouhodobě je konstatováno, že v SR chybí přímý institut ochrany duševního vlastnictví.

Od 1.7.2016 je účinný zákon č. 435/2001 Z.z. zákon o patentech, ochranných osvědčeních a o změně a doplnění některých
zákonů (patentový zákon).

(ve znění zákonů č. 402/2002 Z. z., 84/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 495/2008 Z. z., 202/2009 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z.)

6.6 Trh veřejných zakázek

V listopadu 2015 byla v Národní radě SR schválena nová právní norma upravující režim veřejných zakázek v SR. Od 18. 4.
2016 platí nový zákon č. 343/2015 Z.z. o veřejných zakázkách (o verejnom obstarávaní), který upravuje režim veřejných
zakázek. Zákon definuje elektronický trh, konečného uživatele výhod, upravuje limitní a nadlimitní zakázky, apod. Nová
právní norma plně nahradila původní zákon č. 25/2006 Z.z. i všechny jeho novely.

Zákon o veřejných zakázkách se týká zadávání zakázek na dodání zboží, poskytnutí služeb, zadávání koncesí na stavebmí
práce, uskutečnění stavebních prací, soutěž návrhů na služby ve veřejných zakázkách. Cílem zákona je zefektivnění
procesů zakázek za využití povinné elektronizace procesu. Zákon zavádí nové instituty např. inovativní partnerství, dále
definuje nové finanční limity, pro přijemce finanční pomoci z EU zavádí novinku možnost využití ex-ante posouzení, kde
se tato možnost rozšířila i na objednavatele a dotovanou osobu.

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejného obstarávání, který vydává Úřad pro veřejné obstarávání
v Bratislavě. Zveřejněné, ale i připravované zakázky lze najít na www.uvo.gov.sk a v Evropském věstníku.

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

V případě, že dojde k obchodnímu sporu, doporučuje se věc nejprve konzultovat s právni kanceláří a následně se dle
potřeb obrátit na příslušný soud. Vzhledem k tomu, že na Slovensku mají své zastoupení téměř všechny větší české
právnické i advokátní kanceláře, lze v tomto směru využít i jejich služeb. Následně lze věc postoupit, tesp. obrátit se na
Rozhodčí soud u Slovenské obchodní a průmyslové komory.

Slovenská obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se Slovak Credit Bureau připravila nový produkt, který by mohl
posílit konkurenceschopnost na trhu. Tento produkt má přispět k eliminaci rizik při podnikatelských aktivitách. Nová
služba diagnostikuje vnitřní i externí rizika včetně poskytnutí relevantních informací o konkurenci a obchodních
partnerech. Služba je zpoplatněna pro členy SOPK 30 EUR/nečleny 40 EUR za kompletní report o 1 subjektu a za report o
nemovitostech pro členy 10 EUR/nečleny 15 EUR.
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Slovak Credit Bureau, s.r.o. je provozovatelem Bankovního a nebankovního registru na Slovensku. Dodává komplexní
řešení v oblasti obchodních a spotřebitelských informací a také řešení pro řízení úvěrových procesů a marketingových
aktivit.

Jedním z efektivních způsobů řešení vzniklých problémů je SOLVIT - Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU. Jedná
se o síť center, která navzájem spolupracují.

V rámci platebních podmínek lze uplatnit systém SEPA, jehož přínosem je odstraňování rozdílů mezi zdejšími tuzemskými
platbami a přeshraničními platbami v měně EUR v rámci EU.

Další úpravou v oblasti platebních podmínek je zákon č. 394/2012 Z.z. o omezení plateb v hotovosti, a to jak pro fyzické
osoby, tak i pro právnické osoby.

Lze konstatovat, že po přijetí opatření na zabránění daňovým únikům se platební morálka na Slovensku zlepšila. Důkazem
toho je podle finanční správy vyšší výběr daní.

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

Místní zvyklosti se ničím zásadním neodlišují od zvyklostí v ČR. Napomáhají tomu dlouhodobá spolupráce i dlouhodobé
soužití a také přetrvávající osobní, rodinné, obchodní i společenské kontakty.

Úředním jazykem je slovenština. Při obchodních jednáních nebo seminářích bývá často používána angličtina.

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hod.

Prodejní doba je přizpůsobena místním potřebám, ale zpravidla je od 8:00 do 18:00 hod. Nákupní centra jsou obvykle
otevřená do 20:00 hod., resp. do 24:00 hod.

V roce 2017 byla v NR SR schválena novela zákoníku práce, kterou se rozšířil počet svátků, kdy je zakázán maloobchodní
prodej. Od 1.6.2017 je zakázán prodej během následujících svátků:

1. leden
6. leden
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
1. květen
8. květen
5. červenec
29. srpen
1. září
15. září
17. listopad
24. prosinec od 12.00 hod.
25. prosinec
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26. prosinec

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

Mezi SR a ČR není vízová povinnost. Občané ČR mohou překročit státní hranice s platným cestovním pasem ČR nebo
občanským průkazem ČR. Doporučuje se, aby se jednalo o občanské průkazy se strojově čitelnou zónou tak, jak je
vyžadováno při vstupu na území ostatních států EU. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být zapsáni do
cestovního dokladu rodičů.

Slovenská republika je součástí schengenského prostoru od prosince 2007.

Při cestě autem je nutný platný řidičský průkaz, osvědčení o evidenci vozidla, potvrzení o zaplacení povinného ručení
(zelená karta). Při převozu domácích zvířat je potřebný platný mezinárodní očkovací průkaz (od října 2004 má mít zvíře i
cestovní pas).

Od 1.1.2010 byl na Slovensku zahájen systém elektronického výběru mýta pro nákladní automobily s celkovou hmotností
nad 3,5 tuny. Výběr mýta se týká dálnic, rychlostních silnic R1 a silnic 1. třídy. Od 1.1.2014 došlo ke změnám v
elektronickém mýtném systému. K nejdůležitějším patří: nové vymezené úseky silnic 1. třídy v celkové délce 234 km; dále
úseky dálnic D1 a D2 v intravilánu Bratislavy, za jejichž užívání se platí mýtné; vymezení úseků všech silnic II. a III. třídy
zpoplatněných nulovou sazbou.

K oblastem se zvýšeným rizikem nebezpečí patří vysokohorské oblasti, zejména Tater. Z důvodu ne zcela vyhovující
dopravní infrastruktury patří na Slovensku k rizikovým místům i některé úseky rychlostních silnic.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizích občanů v SR upravuje zákon č. 5/2004,Z.z. o službách zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
Pro zaměstnávání občanů EU/EHP na území SR byly s účinností od 1.1.2014 schváleny následující úpravy:

• zaměstnavatel se sídlem na území SR přijme do zaměstnání občana EU, anebo zaměstnavatel, který je etablován na
území jiné členské země a vysílá na výkon práce svého pracovníka na území SR, je povinen podle § 23b odst. 6
zákona informovat příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny o vzniku pracovněprávního vztahu, anebo o vyslání
na výkon práce ve dvou předložených výtiscích s označením vzniku pracovněprávního vztahu nebo vyslání na výkon
práce informovat příslušný úřad osobně nebo poštou nejpozději do 7 pracovních dnů od nástupu pracovníka do
zaměstnání,

• příslušným úřadem práce, sociálních věcí a rodiny se rozumí úřad, v jehož územním obvodu bude občan EU
zaměstnán, nebo bude realizovat výkon práce na základě vyslání (tedy rozhodující je místo výkonu zaměstnání/práce
a nikoliv sídlo zaměstnavatele),

• zaměstnavatel se sídlem na území SR, u něhož bylo ukončeno zaměstnání občana EU, anebo zaměstnavatel, který je
etablován na území jiné členské země, který ukončí vyslání na výkon práce svého pracovníka na území SR, je povinen
podle § 23 odst. 6 zákona o službách zaměstnanosti informovat úřad o ukončení pracovněprávního vztahu nebo
vyslání na výkon práce písemně ve dvou výtiscích nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo
výkonu práce,

• úřadem potvrzené formuláře si zaměstnavatel eviduje jako doklad pro kontrolní účely,
• v případě občana EU vyslaného na výkon práce na území SR, příslušné informační karty s označením vyslání, nebo
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skončení vyslání předloží úřadu v místě výkonu práce ta zdejší právnická osoba, nebo fyzická osoba, s kterou
zahraniční zaměstnavatel uzavřel smlouvu, z níž vyplývá vyslání pracovníků na výkon práce na území SR,

• nedodržení povinnosti zaměstnavatelem, resp. smluvním partnerem postoupit úřadu údaje na informační kartě
o zaměstnání/vyslání na výkon práce občana EU a jeho ukončení se pokládá za nedodržení právních předpisů o
zaměstnanosti.

Zároveň platí novela Zákoníku práce, tak jak je uvedeno v kap. 6.1.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínky pro veřejné zdravotní pojištění splní cizinec tehdy, když má na Slovensku trvalý pobyt. Na veřejné zdravotní
pojištění mu vzniká tehdy nárok automaticky. V případě, že cizinec má na Slovensku přechodný pobyt, má také nárok na
veřejné zdravotní pojištění za předpokladu, že je zde ekonomicky aktivní (je zde zaměstnán nebo pracuje na základě
živnosti). Cizinci se do zdravotní pojišťovny mohou přihlásit i přímo na živnostenském úřadě, kde si vyřizují živnost.

Povinné veřejné zdravotní pojištění na Slovensku není vázané na státní občanství, ale na trvalý pobyt či na výkon
zaměstnání anebo živnosti. Cizinec se může do zdravotní pojišťovny přihlásit sám nebo ho přihláší zaměstnavatel. Dvojité
pojištění nehrozí.

V ceně veřejného zdravotního pojištění pro cizince ze zemí EU anebo mimo ní prakticky nejsou rozdíly. Rozdíl je pouze v
tom, že v případě pojištění osoby z titulu zaměstnání či živnosti v SR mají nárok na zdravotní pojištění i rodinní příslušníci.

Po skončení platnosti formuláře E111 platí evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na
dobu 5 let. Občan ČR, stejně jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní
pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU.

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z.,
kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z. o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších
zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.
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7. Kontakty
Velvyslanectví České republiky na Slovensku
obchodně-ekonomický úsek
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
tel: +421 2 5920 3323
e-mail: commerce_bratislava@mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava

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

Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 2 5920 3303, fax: +421 2 5920 3330

e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz, Commerce_Bratislava@mzv.cz,consulate@Bratislava.mzv.cz;

web: www.mzv.cz/bratislava

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel: +420 2 2418 2494
www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel: +420 2 2485 2026
www.mpo.cz

České centrum
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Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel: +421 2 5441 8215
email: ccbratislava@czech.cz
www.czc.sk

CzechTourism
Hviezdoslavovo nám. 7
810 02 Bratislava
te: +421 2 5564 5064
email: info-sk@czechtourism.com

www.czechtourism.cz

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

- Záchranná služba: 155, 112
- Policie: 158, 112
- Hasičská služba: 150, 112
- Informace o telefonních číslech v SR: 1181
- Informační a dispečerská služba motoristům: 18123, 1815
- Mestská polícia: 159
- Havarijná služba: 0123
- Letecká záchranná služba: 18 155
- Horská záchranná služba: 18 300
- Cestná záchranná služba (SČK): odstraňovanie následkov dopravných nehôd 154
- Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

Banky
- Slovenská sporiteľňa: 0850 111 888
- VUB: 0850 123 000
- Tatra banka: 0850 111 110
- ČSOB: 02 5966 8230
- UniCredit Bank: 02 4950 1111
- Poštová banka: 0850 111 666
- Ľudová banka: 0850 123 123
- Dexia banka: 02 6828 5777
- mBank: 0850 606 050

Odtahová a asistenční služba:
- Global assistance Slovakia: 18118
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- Slovensky autoturist klub (SATC): 18 124
- Autoklub Slovakia Assistance: 18120, 18112
- Dopravný servis: *75 (z mobilného telefónu)

Zdravotní pojišťovny:
- Dôvera: 0800 150 150
- Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850 003 003
- Spoločná zdravotná poisťovňa: 0850 311 443
- Európska zdravotná: 0800 111 115
- Union: 0850 003 333

Mobilní operátoři a pevné linky
- Infolinka Orange: 905
- Infolinka Telefonika O2: 949
- Slovak Telekom: 0800 123 456
- Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129

Další užitečná telefonní čísla:
- Informácie o telefónnych číslach v SR: 1181
- Univerzálna hlasová informačná služba: 1180
- Informácie o telefónnych číslach v zahranicí: 12149
- Info asistent - informácie 24 hodín denne, cestovné poriadky, letové poriadky, ubytovanie, zdravotnícke zariadenia,
pracovné ponuky a iné: 12111
- Stella servis: informácie pre motoristov: *75
- Autoklub Slovakia Assistance- motoristické informácie: 18 124
- Ohlasovňa telefónnych porúch: 12 129
- Presný čas: 12 110
- Detská linka záchrany: 0800 112 112
- Sloboda zvierat: 16 187
- Linka pomoci obetiam násilia: 0850 111 321
- Linka dôvery: 02 4446 0606
- Elektrina – hlásenie poruchy z celého Slovenska: 0800 111 567
- Voda – hlásenie poruchy: 0800 121 333
- Plyn – hlásenie poruchy: 0850 111 727

7.4 Internetové informační zdroje

• Prezident SR – www.prezident.sk
• Úřad vlády SR – www.vlada.gov.sk
• Materiály z jednání vlády – www.rokovania.sk
• Národní rada SR – www.nrsr.sk
• Statistický úřad SR – www.statistics.sk
• Národní banka Slovenska – www.nbs.sk
• Ministerstvo hospodářství SR – www.mhsr.sk
• Ministerstvo financí SR – www.mfsr.sk
• Úřad pro veřejné obstarávání – www.uvo.gov.sk
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• Slovenská obchodní a průmyslová komora – www.sopk.sk
• Obchodní rejstřík – www.orsr.sk
• Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) –www.sario.sk
• Tisková agentura Slovenské republiky – www.tasr.sk
• Slovenská informační a tisková agentura – www.sita.sk
• Základní webová orientační stránka – www.zoznam.sk
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