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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Stát Kuvajt je monarchií (emirátem) s prvky absolutistické a konstituční monarchie. Nezávislost získal v roce 1961. Hlavou
státu je emír, který je vždy vybírán z rodu Al-Sabah. Emír má výkonnou moc, jmenuje předsedu vlády, má pravomoc
rozpustit parlament, vyhlašuje volby do parlamentu, ratifikuje zákony, jmenuje soudce a potvrzuje rozsudky a je vrchním
velitelem ozbrojených sil. Ústava z roku 1962 zaručuje základní svobody a prohlašuje Kuvajt za islámskou zemi, kde je
zdrojem zákonodárství Korán a islámský zákon (šaría). Parlamentem je Národní shromáždění, které má 50 členů a je
voleno na základě přímé volby. Politické strany jsou v zemi nicméně zakázány.

Rozhodujícími faktory rozvoje hospodářství země jsou těžba ropy, výroba petrochemických produktů a světová cena
těchto dvou exportních komodit. Ostatní výrobní činnost je zanedbatelná a svým rozsahem pokrývá pouze lokální
spotřebu, zejména v oblasti spotřebního zboží. Převážná většina potřeb země (mimo ropný a energetický sektor) je kryta
dovozem.

Kuvajt má 4. největší zásoby ropy na světě (8 % světových zásob), které při současné produkci vystačí na cca 120 let.

Kuvajtská denní ropná produkce činí přibližně 2,8 mil. barelů. Kuvajtská ropa se zpracovává ve 3 rafinériích, o výstavbě 4.
se hovoří. Ropný sektor je ovládán státem vlastněnou Kuwait Petroleum Corporation s dceřinnými společnostmi Kuwait
Oil Company, Kuwait National Petroleum Company, Petrochemical Industries Company a Kuwait Petroleum International.
Role soukromého sektoru je omezena na smluvní poskytování služeb.

Hlavními odběratelskými zeměmi kuvajtské ropy jsou asijské země (především Japonsko, Čína, Singapur, Pákistán, Indie,
Jižní Korea, Malajsie, Taiwan), kam směřuje 75 % exportu.

Na ekonomiku země a zejména na státní rozpočet ještě donedávna doléhala nízká cena ropy na světových trzích.
Průměrná prodejní cena kuvajtské ropy (Kuwait Expert Crude) se v 2.Q roku 2018 přehoupla přes hranici 70 USD/barel.
Vyrovnaný státní rozpočet je dle různých údajů možné dosáhnout při ceně 60 USD/barel. Příjmy z ropy tvoří tradičně
kolem 90 % rozpočtových příjmů kuvajtského státu.

Pokles příjmů z ropy způsobil Kuvajtu v uplynulých letech řadu makroekonomických obtíží. Ve fiskálním roce 2017 / 2018
(končí v březnu) dosáhl deficit státního rozpočtu výše kolem 10 mld. USD, tedy necelých 10 % HDP. Jedná se již o třetí
deficitní rozpočet v řadě po období 16 let přebytkových státních rozpočtů.

Růst HDP za rok 2018 se odhaduje na 1,9 % po propadu HDP o 1 % v roce 2017. Tahouny růstu jsou soukromá spotřeba a
stavebnictví.

Míra inflace se v roce 2018 pohybovala kolem 3 %. Míra nezaměstnanosti dosáhla 2,5 %. Kuvajt si nadále zachovává
regionálně nejvyšší (spolu s Katarem a SAE) áčkové ratingy AA (Standards & Poor´s), AA (Fitch) a AA2 (Moody's) se
stabilním výhledem. Fiskální situaci Kuvajtu výrazně zlepšují naakumulované devizové rezervy z předchozích let, které
koncem roku 2016 dosáhly astronomické výše necelých 600 mld. USD (tato částka přesahuje 400 % HDP země, popřípadě
by dokázala zcela saturovat státní rozpočet po dobu deseti let). Rezervy jsou z větší části dlouhodobě investovány
v zahraničí (Rezervní fond pro budoucí generace) a z menší části pak uloženy v domácích aktivech (Státní rezervní fond).
Správcem obou státních fondů je Kuwait Investment Authority, státní suverénní fond.

Kuvajt se v posledních letech snaží přilákat zahraniční investory.

Vzhledem k opakovaným schodkům veřejných financí v posledních letech vláda hledá možnosti, jak snížit výdaje. Na
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základě doporučení IMF vláda s parlamentem vyjednává o odbourání státních subvencí na energie (elektřina, plyn), vodu
a pohonné hmoty. Prvním úspěchem v tomto směru bylo více než stoprocentní navýšení měsíčních poplatků za elektřinu
a vodu v bytech investiční povahy, průmyslových budovách a ve státních a soukromých kancelářích, které parlament
schválil v dubnu 2016. Opatření se ovšem netýká domácností kuvajtských občanů, proto je jeho přínos diskutabilní.
Dalším krokem pak bylo zdražení pohonných hmot na kuvajstkých čerpacích stanicích v září 2016 o 40-80 %, které bylo
jedním z důvodů vládní krize a vypsání předčasných parlamentních voleb na podzim roku 2016. V letech 2017 - 18 se
vláda pokusila o další kroky v tomto směru, narazila však na opozici v parlamentu.

S cílem snížit deficit Kuvajt také v listopadu 2015 vůbec poprvé vydal státní obligace denominované v domácí měně. Od
té doby kuvajtská centrální banka tento krok opakovala již několikrát.

Na úrovni GCC byl též schválen záměr na zavedení daně z přidané hodnoty ve všech členských státech. Její zavedení
(pravděpodobně na úrovni do 5 %) se v Kuvajtu původně očekávalo od 1. 1. 2019, nedávno však bylo oznámeno odložení
zavedení DPH až na rok 2022.

Očekávaná úsporná opatření by se alespoň zatím neměla týkat dlouhodobých investičních plánů. V únoru 2015 schválený
Rozvojový plán 2015 - 19 počítá s investicemi ve výši 96 mld. EUR především do těžby a zpracování ropy, dopravní
infrastruktury, bydlení a energetiky. Ve stejné výši se pohybuje kvantifikace dalších infrastrukturních projektů v rámci
strategického programu Kuwait 2035.

Hospodářská politika vlády bude pokračovat v orientaci na rozvoj ropného sektoru, perspektivní se jeví i těžba zemního
plynu z nově objevených nalezišť. Strategickým záměrem vlády je zvýšit těžební kapacitu. Tohoto cíle chce dosáhnout
realizací projektu Severní Kuvajt – ropná pole Abdali, Bahra, Ratqa, Rawdatain a Sabriya. Projekt počítá s účastí
zahraničních subjektů, naráží však na odpor parlamentu, kde převládají síly prosazující plnou kontrolu státu nad jeho
realizací. Projekt Severní Kuvajt počítá i se stavbou nového města.

Dalším strategickým záměrem Kuvajtu je transformace země v „most na Východ", tj. v centrum obchodu a služeb, zde
především bankovních, směřujících po trase historické „Silk Road" (hedvábné stezky) do Číny a na Dálný východ; v Kuvajtu
se tento záměr pracovně nazývá „Bridge to China" a jeho součástí má být i propojení postsovětských producentů ropy a
zemního plynu s regionem Zálivu jak technologickými projekty (ropovody, plynovody), tak i společně sdílenými vizemi
zejména o obchodní kooperaci.

Projekt „Bridge to China" počítá s vybudováním velkého námořního terminálu na ostrově Bubiyan (s cílovou kapacitou 60
přístavních mol), který by se měl stát největším přístavem na severu Zálivu a měl by být společně využíván Íránem, Irákem
i Kuvajtem. Velmi intenzivně se do přípravy projektů, projektových i stavebních prací zapojují čínské firmy. S tím souvisí i
výstavba dalších dálnic, rozšíření kuvajtského letiště, výstavba 8. Ring Road spojující radiální dálnice, vedoucí do středu
města, plány na výstavbu železnice propojené i s ostatními státy GCC a výstavba metra v hlavním městě, která by řešila
současnou komplikovanou situaci v silniční dopravě.

Kuvajt má dle vize kuvajtského emíra, Šejcha Sabáha al-Ahmada al-Džábira as-Sabáha, do budoucna překonat svoji
závislost na prodeji ropy a přejít na model trvale udržitelné a diverzifikované ekonomiky založené na vyspělých
technologiích a vysoké přidané hodnotě lidské práce. Součástí této vize je i otevření Kuvajtu zahraničním investorům,
které od roku 2013 do země láká kuvajtská agentura pro podporu přímých zahraničních investic (KDIPA). Ta ve dnech 20.
– 21. března 2018 uspořádala již druhé Kuvajtské investiční fórum, které mělo za cíl přiblížit regionálním a mezinárodním
investorům obchodní a investiční příležitosti v Kuvajtu.

Kuvajtské investiční fórum mělo především sloužit jako „výkladní skříň“ investičních příležitostí pro zahraniční investory,
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zároveň je však i platformou pro vnitřní diskuzi o budoucím vývoji kuvajtské ekonomiky. Na fóru byly akcentovány
zejména projekty spolupráce soukromého a veřejného sektoru, tzv. PPP (private-public partnership) projekty. Příkladem
může být například první velký PPP projekt v Kuvajtu, kterým je výstavba prvního ze čtyř plánovaných bloků nové
paroplynové elektrárny Al-Zour North s výkonem 1,5 GW uvedeného do provozu na závěr roku 2016. Další tři bloky
elektrárny a přidružených odsolovacích závodů se nacházejí ve fázi plánování. Dalším ze zmíněných vládních
megaprojektů, který se blíží dokončení, je Jaber al-Ahmad Causeway – 37 kilometrů dlouhý most, který propojuje
protilehlé břehy kuvajtského zálivu a výrazně zrychlí dopravní spojení mezi Kuwait City a nově budovanými průmyslovými
závody, bezcelními zónami a satelitními městy na opačné straně. V neposlední řadě byl rovněž zmíněn projekt nového
terminálu kuvajtského mezinárodního letiště, který staví turecká společnost Limak, a který zvýší roční kapacitu letiště na
25 mil. odbavených cestujících.

Kuvajt má dále smělé plány i v oblasti turistického ruchu, který v současnosti přispívá pouhými 5 % k HDP země. Jsou
projektovány desítky nových hotelových komplexů, zábavních a zážitkových/rodinných parků, kongresových center,
dálničních odpočinkových zastávek, plážových projektů, či například projekt VIP terminálu kuvajtského mezinárodního
letiště s exkluzivními restauracemi, lázeňským zařízením či obchodním centrem. Oblast energetiky i nadále zůstává
prioritní, a to prozatím jak tradiční ropný a rafinérský sektor, tak do budoucna v rostoucí míře zejména obnovitelné zdroje
energie. V souladu s vizí emíra, která do roku 2030 počítá s 15% podílem obnovitelných zdrojů energie na výrobě
elektřiny v Kuvajtu, je v Kuvajtu v současnosti plánováno či realizováno několik velkých solárních projektů. Hlavním je
solární elektrárna Al-Dibdibah s instalovaným výkonem 1000 MW v hodnotě 1,2 mld. USD.

Fórum vyzdvihlo zásadní roli a důležitost agentury KDIPA při modernizaci a otevírání kuvajtské ekonomiky světu. KDIPA již
do Kuvajtu přilákala několik velkých mezinárodních společností, např. Microsoft, General Electric (GE), Limak, Huawei a
další, čímž zajistila příliv zahraničního kapitálu, transfer know-how a technologií a zejména vytvoření nových pracovních
míst s přidanou hodnotou pro Kuvajťany. KDIPA investory do Kuvajtu láká například na přiznání 100% vlastnictví podniku
v zemi, daňové prázdniny, osvobození od celních poplatků, bezplatné přidělení stavebních parcel a pozemků, různá
zvýhodnění a podporu ze strany státu, zejména v podobě zrychlené a zjednodušené administrativní procedury. KDIPA
„své“ zahraniční investory „hýčká“ a pečuje o ně prostřednictvím svého „one-stop shop“ investorského centra, které jim
poskytuje nadstandardní služby, jako například rychlé a snadné vyřízení většiny procedur a formalit on-line. Na výše
zmíněné investiční pobídky a služby KDIPA však nevzniká nárok automaticky, nýbrž pouze za splnění určitých, zákonem
stanovených podmínek. Mezi podmínky pro přiznání pobídek a služeb KDIPA stanovené zákonem č. 116 z roku 2013 o
podpoře přímých zahraničních investic patří například transfer technologií, know-how a moderních manažerských metod,
přínos pro diverzifikaci kuvajtské ekonomiky, nárůst kuvajtského exportu, tvorba pracovních příležitostí a zvýšení
kvalifikací kuvajtských občanů, přínos pro životní prostředí či využití místních kuvajtských produktů či služeb.

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
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Název státu:
• Česky: Stát Kuvajt
• Arabsky: Dawlat Al Kuwayt
• Anglicky: State of Kuwait

Emír Státu Kuvajt: (His Highness) Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Složení vlády:

Rady ministrů (Council of Ministers):

• Předseda vlády (His Highness Prime Minister): Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah
• První místopředseda vlády a ministr obrany (First Deputy Prime Minister and Minister of Defense): Sheikh Nasser

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
• Místopředseda vlády a ministr zahraničí (Deputy Prime Minister and Minister of Foreign affairs): Sheikh Sabah

Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah
• Místopředseda vlády a ministr vnitra (Deputy Prime Minister and Minister of the Interior): Lieutenant-General Sheikh

Khaled Al-Jarrah Al-Sabah
• Místopředseda vlády a státní ministr pro záležitosti vlády (Deputy Prime Minister and State Minister for Cabinet's

Affairs): Anas Nasser Al-Saleh
• Ministr financí (Minister of Finance): Dr. Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf
• Ministr spravedlnosti a ministr pro islámské záležitosti a nadace (Minister of Justice and Minister of Awqaf and

Islamic Affairs): Dr. Fahad M.M. Al-Afasi
• Ministr školství a ministr vyššího vzdělávání (Minister of Education and Minister of Higher Education): Dr. Hamed

Mohammad Al-Azmi
• Ministr obchodu a průmyslu (Minister of Commerce and Industry): Khaled Nasser Abdullah Al-Roudan
• Ministr zdravotnictví (Minister of Health and State Minister for Cabinet Affairs): Sheikh Dr. Basel Hamad Al-Sabah
• Ministr informací (Minister of Information): Mohammad Nasser Abdallah Al-Jabrí
• Ministryně sociálních věcí a práce (Minister of Social Affairs and Labour): Hind Subaih Barrak Al-Subaih
• Státní ministryně pro otázky bydlení a pro otázky služeb (Minister of State for Housing Affairs and Services Affairs):

Jenan M.H. Boushehri
• Ministr energetiky a vody (Minister of Electricity and Water): Bakheet Shabeeb Bakheet Al-Rasheedi

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

Počet obyvatel: přibližně 4,2 milionu, z toho cca 1,2 milionu Kuvajťanů a 3 miliony cizinců (2017).

Hustota obyvatelstva je cca 200 obyvatel na km
2
.

Podle věku je největší skupinou mládež do 15 let - 40 %, skupina obyvatel starších 60 let tvoří 5 % z celkového počtu
obyvatel.

Z cizinců trvale nebo dlouhodobě žijících v Kuvajtu tvoří cca 1,8 milionu Asiaté (Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Srí
Lanka); cca 800 000 Arabové (Egypt, Sýrie, Libanon, Irák), dále Írán a ostatní.

Ekonomicky činné obyvatelstvo: Podle statistiky Kuvajtské bankovní asociace bylo v roce 2017 v Kuvajtu zaměstnáno
celkem 2,5 miliónu osob, z toho 85 % cizinců. Většina Kuvajťanů pracuje ve státním sektoru. V soukromém sektoru pak
méně než 20 %.
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Náboženské vyznání: Kuvajtské obyvatelstvo vyznává především islám sunitského směru (70 %) a islám šíitského směru
(30 %).

Cizinci jsou převážně muslimové sunitského směru (Arabové, Pákistánci, Indové), křesťané (Filipínci, Evropané a
Američané) a hinduisté (Indové)

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

Vývoj HDP

2013 2014 2015 2016 2017

Nominální HDP v
mld. USD

176 164 114 111 122

2013 2014 2015 2016 2017

Změna reálného
HDP v %

1,1 0,5 0,6 3,5 - 2,9

Zdroj: Economist Intelligence Unit (EIU)

Vývoj inflace

2013 2014 2015 2016 2017

Inflace v % 2,7 3 3,4 3 1,6

Zdroj: Economist Intelligence Unit (EIU)

Vývoj nezaměstnanosti

2013 2014 2015 2016 2017

Nezaměstnanost
v %

3 3,5 3,8 2,5 2,6

Zdroj: Economist Intelligence Unit (EIU)

V roce 2017 činil HDP na hlavu (HDP PPP) 66 175 USD (zdroj EIU).
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Fiskální rok začíná 1.4. a končí 31.3.

Vzhledem k ropným zásobám závisí příjmy státu zejména na cenách ropy. Příjmy z prodeje ropy tradičně tvoří mezi 80-90
% celkových příjmů. V rozpočtovém roce 2017/18 činily kolem 85%. Od roku 2014 kuvajtské veřejné rozpočty podobně
jako v okolních ropných státech trpěly poklesem světových cen ropy a od rozpočtového roku 2015/2016 má Kuvajt trvale
schodkový státní rozpočet. Od r. 1976 odkládá vláda 10% rozpočtových příjmů do Rezervního fondu pro budoucí
generace. Vysoké příjmy rozpočtu přivedly vládu ke zvýšení odvodu na 25 %. Vláda také naakumulovala příjmy i v jiných
entitách, zejména prostřednictvím svého investičního fondu Kuwait Investment Authority (KIA). Příjmy z těchto investic se
nezahrnují do státního rozpočtu, ale byly částečně použity k vyrovnání deficitu (dalším nástrojem k pokrytí deficitů se
staly emise státních dluhopisů). Výše těchto příjmů se neoficiálně odhaduje na 600 mld USD. Ve fiskálním roce 2017/18
činil deficit státního rozpočtu dle údajů vlády přibližně 10 mld. USD, tedy asi 8 % HDP. Jedná se o třetí deficitní rozpočet v
řadě po 16-ti letech přebytkových rozpočtů. Oproti rozpočtovému roku 2016/17, kdy byl deficit 22 mld. USD, se však
deficit výrazně snížil a tento trend má v vaznosti na růst světových cen ropy pokračovat i v dalších rozpočtových letech.

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

Vývoj platební bilance (v mld. USD)

2014 2015 2016 2017

Běžný účet 54 8,5 0,6 7,6

Kapitálový účet 4,5 3,3 -0,3 -0,4

Finanční účet 76 58 -7 3

Zdroj: Economist Intelligence Unit (EIU)

Státní dluh činí 26,5 % HDP (2017). Jak již bylo uvedeno, Kuvajt v minulých letech
dlouhodobě dosahoval vysokých přebytků státního rozpočtu. Přebytečné prostředky byly ukládány do Rezervního fondu
pro budoucí generace. Výše naakumulovaných prostředků se odhaduje na 600 mld USD. Kuvajt patří mezi největší
světové investory.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Sektor bankovnictví je velmi rozvinutý. V rámci GCC je počítáno s Kuvajtem jako s centrálou investičního bankovnictví
GCC. V zemi sídlí také dva fondy: Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD), získávající členské podíly od
členů LAS; a Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED). Tento fond patří do organizační struktury AFESD,
stejně tak jako Inter-Arab Investment Guarantee Corporation, která poskytuje ručení na úvěrové obchody fondů.

Nejvýznamnější banky v Kuvajtu:
• National Bank of Kuwait
• Central Bank of Kuwait
• Commercial Bank of Kuwait
• Gulf Bank
• Al Ahli Bank of Kuwait
• The Bank of Kuwait and Middle East
• Burgan Bank
• Bank of Bahrain and Kuwait - Kuwait Branch
• Kuwait Real Estate Bank
• The Industrial Bank of Kuwait
• Kuwait Finance House
• Boubyan Bank
• BNP Paribas - Kuwait Branch
• HSBC Bank Middle East Limited - Kuwait Branch
• Citibank - Kuwait Branch

Akcie bank jsou na kuvajtské burze po většinu roku nejobchodovanějšími akciemi. Nejbonitnější je National Bank of
Kuwait. Většina bank je pod vlivem určitého politického nebo ekonomického seskupení obyvatelstva (Al-Ahli Bank - šíité,
Burgan Bank - vládnoucí rodina apod.).

Méně významné banky, jako Kuwait Real Estate Bank, zaměřená na financování a výstavbu nemovitostí a Industrial Bank
of Kuwait, poskytují úvěry domácí podnikatelské sféře (se značnou podporou státu).

V zemi působí několik islámských bank pracující bez fixních úrokových sazeb pro vkladatele, protože islám zakazuje
půjčování peněz za úrok. Proto také úvěry jsou vedeny jako spoluúčast na podnikatelských záměrech a zisk z podnikání či
spolupodnikání je islámem přípustný. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení podle velikosti a formy vkladů je ziskem
jednotlivců ze spolupodnikání a prakticky žádný z vkladatelů neví, kolik a zda vůbec mu jeho vklad něco vynese. Přísné
uplatňování pravidel islámu a kontroly je jim dostatečnou zárukou proti zpronevěře netransparentně vložených a
používaných vkladů vedením banky. Největší islámskou bankou v zemi je Kuwait Finance House. Patří do sítě úspěšných a
velkých islámských bank, které mají těžiště v Saúdské Arábii. Klientem může být také nemuslimský subjekt.

1.7 Daňový systém

Základním daňovým zákonem je zák. č. 3/1955 novelizovaný zák. č. 2/2008 včetně dalších předpisů; zák. č. 19/2000
(National labour support tax)a zák. č. 46/2006 (Zakat a příspěvek do státního rozpočtu).

Mimo běžné výdaje a dávky v přístavech související s dopravou, vykládkou a uskladněním zboží v celních skladech, nemá
Kuvajt žádné daně (ani obdobu daně z přidané hodnoty, silniční daně, spotřební daně apod.), má ovšem daň ze zisku (15
%). Ta je aplikována na právnické osoby, které obchodují v Kuvajtu s výjimkou těch, které jsou registrovány v GCC nebo
plně vlastněny státními příslušníky států GCC.
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Na většinu zboží je vyhlášeno clo 4 % z čisté ceny bez dopravy, z čehož potraviny, některé spotřební a průmyslové zboží a
zdravotní potřeby jsou od cla osvobozeny.

Od 1.1.2018 měla být v rámci celé GCC zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 5 %, Kuvajt její zavedení však odložil až
na rok 2022.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kuvajt

9/34 http://www.businessinfo.cz/kuvajt © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

http://www.businessinfo.cz/kuvajt


2. Zahraniční obchod a investice
Kuvajt je mimořádně závislý na zahraniční obchodní výměně. Exportu dominuje surová ropa, ropné deriváty a produkty
petrochemického sektoru, import zahrnuje zboží a služby, které s výjimkou energetických produktů pokrývají všechny
ostatní potřeby země.

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

Zahraniční obchod Kuvajtu za posledních 5 let (v mld. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Vývozy 113,4 100,4 54,75 46,00 54,00

Dovozy 29,4 31,5 31,70 27,00 29,00

Saldo 84,0 69,3 23,00 19,00 25,00

Zdroj: Central Statistical Bueau

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura vývozu ropného sektoru: Japonsko, Čína, Singapur, Pákistán, Indie, Jižní Korea, Malajsie, Taiwan), kam
směřuje 75% exportu. Teritoriální struktura vývozu neropného sektoru (včetně reexportů): Saúdská Arábie, Irák, SAE,
Indonésie, Pákistán, USA, Indie, Thajsko, Čína.

Největšími vývozci do Kuvajtu jsou Německo, USA, Saúdská Arábie, Čína, Japonsko, Itálie, SAE, Indie, Velká Británie,
Francie.

Zdroj: Kuwait Chamber of Commerce and Industry

2.3 Komoditní struktura

Ve vývozu je nejdůležitější položkou z 85–95% ropná produkce. K nejdůležitějším položkám neropného vývozu (a
reexportu) patří: močovina (13,12 %), osobní automobily (8,35 %), izolované vodiče, kabely (4,6 %), kovový šrot (3,99 %),
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vozidla typu pick up (3,71 %), autodíly (3,67 %) a dále pneumatiky, mobilní jeřáby, krevety, parfumérie, nábytek, kovové
konstrukce.

Komoditní struktura dovozu je mnohem rozmanitější. Vzhledem k omezené místní výrobě (mimo ropný sektor) je většina
potřeb země kryta dovozem. Dlouhodobě nejvýznamnější položkou dovozu jsou osobní automobily, traktory, sportovní
dopravní prostředky, dále pak léky, ocelářské výrobky, zlatnické produkty, ocelové svitky, mobilní telefony.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kuvajtská firma National Real Estate Company (NREC) vyhrála v soutěži a získala právo vybudovat a provozovat KFTZ
(Kuwait Free Trade Zone). Za tímto účelem získala firma NREC celý přístav v Kuwait City, Shuwaikh. Dnes přístav a KFTZ
vlastní a provozuje firma Kuwait Port Authority a zde na ploše 3,2 mil. m

2
postupně vybudovala zónu volného obchodu. K

dispozici je dnes 21 přístavních mol s celkovou délkou 4 055 m. Pro přistávání velkých lodí byl vybudován plavební kanál s
hloubkou až do 10 m, umožňující plavbu a vjezd do přístavu lodím i s velkým nákladem a hloubkou ponoru. Převažuje
místní kapitál, pouze 20% investorů pochází hlavně z USA, Francie, Japonska, Indie a Pákistánu.
KFTZ nabízí celou řadu služeb, nejenom překladiště zboží. Bude možno pronajmout kanceláře, pracovní síly, zajišťovat
víza, provádět průzkum investičních záměrů. KFTZ plánuje rozšířit svoji činnost ve spolupráci s Kuwait Airways na
kuvajtské letiště.

Země GCC se dohodly na vytvoření celní unie, která začala fungovat od 1.1.2003. Současně byla v roce 2005 stanovena
základní kritéria (deficity st. rozpočtů, veřejný dluh, měnové rezervy, úrokové míry a inflace) pro zavedení společné měny.
V r. 2009 podepsaly Kuvajt, KSA, Katar a Bahrajn Dohodu o vytvoření Rady monetární unie. Měnová unie měla být
spuštěna v r. 2010, nicméně termín byl odložen na neurčito.

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

Kuvajt se v posledních letech snaží přilákat přímé zahraniční investice. k tomuto účelu byla v roce 2013 vytvořena státní
agentura Kuwait Direct Investment Authority. V roce 2013 byl též novelizován zákon o přímách zahraničních investicí,
novela rozšířila počet sektorů, kde je povolen vstup zahraničního kapitálu m.j. o bankovnictví a telekomuunikace.
Soukromé investice do petrochemického průmyslu nejsou možné, tento sektor zůstává v rukou státu.

Výše FDI dosáhla v roce 2011 2,5 mld USD, v roce 2012 4 mld USD, v roce 2013 2,3 mld USD a v roce 2014 0,48 mld USD.
Zatím největší jednorázovou zahraniční investicí byla katarská investice do telekomunikační společnosti Watania v roce
2013 ve výši 1,8 mld USD.

Kuvajt patří k významným vývozcům kapitálu. Státní investice v zahraničí se odhadují na 400 mld USD a soukromé na 100
mld USD dle odhadů expertů NBK vzhledem k tomu, že tato čísla se v Kuvajtu oficiálně nezveřejňují. Vývozem státního
kapitálu se zabývá Kuwait Investment Authority (řízená ministerstvem financí). Vývozem soukromého kapitálu se mimo
jednotlivé velmi silné investory zabývá množství polostátních a soukromých investičních společností různé bonity.

Půjčkami na státní projekty zejména infrastruktury v cizích (především arabských) zemích se zabývá Kuwait Fund for Arab
Economic Development s úrokem 1až 6 % dle rozvinutosti zemí.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
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Aktuální podmínky pro vsup zahraničního kapitálu lze najít na internetových stránkách státní agentury pro podporu
zahraničních investic Kuwait Direct Investment Promotion Authority.

Rizika a doporučení:

V oblasti investic došlo po roce 2000 k výraznému pozitivnímu posunu pro zahraniční investory. Na kuvajtskou burzu již
mají přístup zahraniční subjekty, což se také spolu s dalšími faktory (vyplacení kompenzací z fondů OSN) jednoznačně
projevilo na jejích zlepšujících se ukazatelích. I nadále ovšem platí politická rizika (Irák) a některá omezení daná tím, že se
jedná o arabskou muslimskou zemi a stále se objevují hlasy v parlamentu, které realizaci i zájem zahraničních investic silně
brzdí.

"Arabské jaro" Kuvajt prožil bez větších otřesů. Sociální situace Kuvajťanů je nadstandardní a politické rozdíly je možné
prodiskutovat v parlamentu. Kuvajt se aktivně zapojil do řešení konfliktů v arabských zemích.
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3. Vztahy země s EU
Kuvajt své vztahy s EU rozvíjí zejména prostřednictvím sekretariátu EU-GCC, který je součástí Rady pro spolupráci zemí v
Zálivu (GCC). EU má se státy GCC od roku 1988 podepsánu smlouvu o spolupráci (Cooperation Agreement). Od roku
1990 probíhá jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a GCC, jednání dosud nebyla zakončena vzhledem k
malé ochotě GCC otevřít svůj trh.

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

Delegace EU příslušná pro Kuvajt se nachází v Rijádu v Saúdské Arábii (Delegation of the EU to Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar and Saudi Arabia).

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod EU s Kuvajtem za posledních 5 let - v mld EUR

2013 2014 2015 2016 2017

Vývozy 3,7 4,5 5,3 5,1 5,99

Dovozy 4,8 5,9 6,2 5,4 4,2

Saldo -1,1 -1,4 -0,9 -0,3 +1,79

Státy GCC se podílejí 4,2% na celkové obchodní výměně EU. V opačném pohledu EU představuje nejvýznamnějšího
obchodního partnera GCC s 11% podílem na celkovém obchodu. Obrat obchodní výměny EU-GCC dosáhl v roce 2016
155,6 mld EUR. EU má se státy GCC kladné obchodní saldo od roku 2011, které v roce 2016 dosáhlo 67,6 mld. EUR. Mezi
hlavní položky exportu EU patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie.
Importy zahrnují převážně ropu a ropné produkty a chemikálie.

Oficiální spolupráce mezi GCC a EU se rozvíjí od roku 1988, kdy byl vytvořen základní institucionální rámec pro spolupráci
s cílem zlepšit vzájemné hospodářské vztahy a podpořit obchod a investice. Užší institucionalizovaná spolupráce mezi EU
a GCC měla přispět mimo jiné k zabezpečení dodávek ropy do Evropy a posílení hospodářského rozvoje a diverzifikace
ekonomik GCC. Jedním z hlavních cílů bylo uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a GCC (EU-GCC FTA). Jednání o
této dohodě o volném obchodu byla zahájena již v roce 1990, nicméně po opakovaných průtazích byla v roce 2008
jednání ze strany GCC zablokována, jelikož převládlo přesvědčení, že GCC již udělala příliš mnoho ústupků, aniž by to bylo
ze strany EU adekvátním způsobem reflektováno. Více než třicetiletá spolupráce EU-GCC však i přes ztroskotání jednání o
FTA přinesla pozitivní výsledky. Trhy států GCC se postupně stále více otevíraly výrobkům a investicím z EU, důsledkem
čehož se v GCC uchytila celá řada menších i větších evropských značek a společností.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Informace o aktuálních EU projektech a programech pro státy GCC lze nalézt na internetových stránkách Delegace EU v
Rijádu: http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Hospodářské vztahy ČR a Kuvajtu nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Kuvajt jako významný stát Rady pro
spolupráci v Zálivu (GCC), jako stát s ekonomickým potenciálem, ale také jako perspektivního obchodního partnera.

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

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kuvajtem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kuvajtu do ČR je
zanedbatelný. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

Poněkud nesplněnou skutečností pro české podniky zůstaly představy o automatickém poskytnutí státních zakázek na
obnově válkou postiženého Kuvajtu jako „odměny" za českou účast ve válce důsledkem podceňování nezbytnosti dalších
českých obchodních i politických aktivit. Přístup mnoha českých subjektů nekoresponduje s vysoce konkurenčním
prostředím (nabídky českých subjektů jsou často dražší než nabídky renomovaných výrobců z jiných zemí). U investičních
celků byla největší dosavadní překážkou ve srovnání s konkurencí menší podpora státu, zejména v oblasti garancí a
financování vývozu, ale také nabízená cena a především menší aktivita českých vývozců.

Vývoz a dovoz ČR (v mil. USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 39,3 51,0 50,9 47,3 50,5 62,3 77,9 92,3

Dovoz 4,2 2,4 1,39 1,57 0,75 0,445 0,67 0,82

Zdroj: MPO

ČR je jednou z mála zemí SVE, které se podařilo udržet poválečný objem vývozu na dlouhodobé předválečné
úrovni. Vývoz ČR do Kuvajtu dosáhl již v roce 1997 přibližně objemu vývozu dřívější celé federace před jejím rozpadem v
r. 1992. Český vývoz měl stoupající tendenci až do r. 2009, kdy došlo k poklesu v důsledku globální ekonomické krize. K
nárůstu obchodní výměny dochází opět od roku 2011. V korunovém vyjádření by vývoj vzájemného obchodu mezi lety
2011 - 2015 byl ještě mnohem dynamičtější vzhledem k posílení dolaru v tomto období. Zatímco v roce 2011 1
USD odpovídal 17 CZK, v roce 2015 byl kurz 1 USD = 24,5 CZK. Vzájemnou obchodní statistiku též do určité míry zkreslují
reexporty, které dle odhadu kuvajtské Hospodářské komory číní až 15 % vzájemného obchodu, a které nejsou započítané
do údajů uvedených v tabulce výše.
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V r. 2001 se uskutečnila státní návštěva prezidenta ČR v Kuvajtu, jejíž součástí byla i obchodní mise podnikatelských
kruhů. V r. 2004 proběhla návštěva 25ti členné delegace Hospodářské komory ČR. V r. 2005 se uskutečnila oficiální
návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Kuvajtu, na níž navázala návštěva CzechTourismu společně se zástupci
hotelů, lázeňských zařízení, cestovních agentur a regionální samosprávy ČR. Podobná návštěva CzechTourismu se
realizovala v r. 2009 a 2012. V r. 2010 navštívil Kuvajt prezident ČR doprovázen 17ti člennou podnikatelskou misí
organizovanou Svazem průmyslu a dopravy. V květnu 2014 ČR navštívil kuvajtský ministr průmyslu spolu s
podnikatelskou delegací. Na podzim 2015 se uskutečnila návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR společně s delegací
Poslanecké sněmovny a podnikatelskou delegací 25 firem. Na jaře 2016 proběhla návštěva Kuvajtu předsedou poslanecké
sněmovny společně s podnikatelskou delegací.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky

Osobní automobily, pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné
skříně, stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny, skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, nábytek, železné
a ocelové trubky, potrubí pro ropovody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompresory, léky a léčiva, textilní výrobky, živá
zvířata.

Hlavní dovozní položky

Organické chemikálie, polymery etylénu, telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury a
výrobky osvětlovací techniky.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je zatím limitováno na lázeňskou a zdravotnickou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících
značné počty kuvajtských občanů (v roce 2017 to bylo kolem 5000 návštěvníků).

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

ZÚ ročně obdrží několik desítek dotazů a žádostí především o vyhledání potenciálních obchodních partnerů, ověření
podmínek tendrů, či poskytnutí přehledu o legislativních podmínkách podnikání v teritoriu.

V teritoriu nejsou evidovány žádné joint-ventures nebo projekty výrobní či ekonomické spolupráce mezi českými a
kuvajtskými firmami. Spolupráce probíhá na úrovni dovozu českých výrobků a jejich distribuce kuvajtskými obchodními
partnery.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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• Kulturní dohoda z 30.6. 1971, platná od 17.1. 1972 (vyhl. 49/1972 Sb.)
• Dohoda o letecké dopravě z 3.7. 1997, platná od 21.4. 2005 (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.)
• Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z 18.12. 1979, platná od 11.3. 1980 (vyhl. 78/1980 Sb.)
• Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z 1.10. 1984, platná od 1.1.1993
• Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu ze 17.10.

1988, platná od 17.10. 1988
• Dohoda o podpoře a ochraně investic z 8.1. 1996, platná od 21.1. 1997 (vyhl. 12/1997 Sb.)
• Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 5.6. 2001,

platná od 3.3. 2004 (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.)
• Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, 29.4. 1995
• Protokol o změně Dohody o letecké dopravě (Praha 13.10. 2010)
• Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic (Kuvajt 31.10. 2010)

Obchodní dohoda mezi ČR a Kuvajtem z r. 1984 byla vypovězena v březnu r. 2003 na základě vstupu ČR do EU.

Smlouvy o obraně státu podepsal Kuvajt po osvobození od irácké okupace v letech 1992–94 s USA, Velkou Británií, Francií
a Ruskem. Tyto smlouvy nepřímo fakticky upřednostňují uvedené země i v hospodářských vztazích s Kuvajtem.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuvajt je finančně soběstačný díky příjmům z vývozu ropy a nebyla mu poskytnuta v minulých letech žádná rozvojová
pomoc. Kuvajt poskytuje rozvojovou pomoc (1,31% HDP) zejména jiným arabským zemím prostřednictvím Kuvajtského
fondu pro arabský ekonomický rozvoj - KFAED. Tato organizace rozhoduje o půjčkách za výhodných platebních
podmínek jiným zemím na konkrétní projekty infrastruktury (stavby, silnice, železnice atd.).

V uplynulých letech Kuvajt hostil tři humanitární donorské konference k Sýrii a sám přispěl celkovou částkou přes 1 mld.
USD.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Perspektivní obory:

Stavebnictví - Anoncované státem financované infrastrukturní projekty se pohybují v řádu mld. USD a mají se uskutečnit
v příštích 5 – 15 letech. Zahrnují výstavbu metra v Kuwait city (7 mld. USD), výstavbu železniční sítě (10 mld. USD),
rozšíření letiště v Kuwait City na roční kapacitu 20 mil. cestujících (6 mld. USD), výstavbu nadregionálního tranzitního
přístavu Mubarak Al-Kabir (8 mld. USD) či rozšíření dálniční sítě (2 mld. USD). Vzhledem k velikosti projektů a specifičnosti
místních podmínek nemají české firmy reálnou šanci se do projektů zapojit v roli generálních dodavatelů, nicméně i
subdodávky stavební, osvětlovací a klimatizační techniky, armatur, osobních i nákladních výtahů, či stavebních materiálů a
nátěrových hmot mohou být zajímavé.

Ropný průmysl - Ropa a plyn jsou a ještě dlouho zůstanou konstantami kuvajtské ekonomiky. Vláda plánuje kontinuální
zvyšování objemu těžby ropy i plynu z dnešních 2,8 mil. barelů denně až na 4 mil. barelů denně v roce 2020. Ještě rychleji
má růst produkce zemního plynu. V této souvislosti se připravují projekty na rozšíření kapacity stávajících rafinérií,
vybudování nových zásobníků ropy a plynu a výstavbu ropovodů a plynovodů v celkovém objemu okolo 10 mld. USD.
České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů , pump, kompresorů a měřící/ řídící
techniky.

Energetika - Kuvajt vykazuje jednu z nejvyšších spotřeb elektrické energie na obyvatele, přičemž maxim spotřeba
každoročně dosahuje v letních měsících (klimatizace). Spotřeba elektřiny se již takřka kryje s její produkcí, proto byly
zahájeny práce na projektech nové elektrárny o výkonu 3000 MW (Northern Zour) a rozšíření kapacity stávajících dvou
(Shuaiba a Subbiya) o 800-1000 MW. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit např. při dodávkách přenosových kabelů,
rozvaděčů či transformátorů.

Automobily a dopravní technika - Osobní a nákladní automobily a dopravní technika činí přes 15 % kuvajtských
importů a tato položka má stále rostoucí tendenci. Zatímco osobní automobily (Škoda Auto) na zdejším trhu již
zastoupeny jsou, uplatnit by se zde v budoucnu mohly autobusy, nákladní automobily, stavební a speciální technika
(čistící a kropicí vozy), náhradní díly k automobilům a pneumatiky.

Zdravotnictví - Kuvajt pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví s cílem rozšířit lůžkovou kapacitu
státních nemocnic o 10.000 lůžek. Celková výše investic má přesáhnout 8 mld. USD. Pro české dodavatele představuje
kuvajtský zdravotnický sektor velký potenciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky,
zdravotnických materiálů a léků.

Potraviny - Přestože potraviny patří mezi nejrychleji rostoucí položky kuvajtského dovozu, jejich sortiment na zdejším
trhu stále ještě zaostává za západoevropskou nabídkou. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a
kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové
doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a podobně.

Spotřební zboží - Trh se spotřebním zbožím vykazuje stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou
místních spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. Pro kuvajtského spotřebitele není důležitá cena, ale
originalita, dojem a prestiž. Potenciál zde má rozhodně české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika
(péče o pleť, make up), luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy,
sochy), hudební nástroje a designový nábytek.

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kuvajt

18/34 http://www.businessinfo.cz/kuvajt © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

http://www.businessinfo.cz/kuvajt


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

Perspektivními položkami zůstávají i nadále položky v současné době obchodované a položky uvedené v předchozí
kapitole.

Tradiční český vývozní artikl - strojírenské výrobky - v Kuvajtu nemá zatím příliš naději na úspěch při výrazné konkurenci
zejména z asijských zemí, které nabízejí zboží za ceny, které jsou několikanásobně nižší než zatím nabízené z ČR. Trh je
zejména pro strojírenské zboží zatím poměrně malý vzhledem ke skutečnosti, že průmyslová výroba je velmi omezená.

Perspektivní je možnost žapojení českých firem do výběrových řízení na dodávky pro projekty petrochemické, ať již nové
kapacity nebo rekonstrukce a údržba stávajících, energetické a vodárenské. Je však nutná vyšší aktivita potenciálních
dodavatelů, zejména při velké konkurenci, která na trhu existuje jak z USA či zemí západní Evropy, tak zejména nově ve
stále větší míře z Číny, Jižní Koreje, Indie a Pákistánu. Významné možnosti jsou i v projektech stavebních - dopravních i
průmyslových.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kuvajt

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

5.2 Kalendář akcí

Kuvajt není klasickou veletržní destinací. V místě pořádané "veletrhy" nemají mezinárodní přesah, jsou malého rozsahu
a jsou zaměřeny především na prodej spotřebního zboží koncovému zákazníkovi. Z hlediska prezentace ČR na místních
trzích lze doporučit účast na veletrhu cestovního ruchu Kuwait Travel World Expo.

Více informací o prezentačních aktivitách naleznete v kapitole 6.4.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zákonem stanovená nutnost místního agenta rozšiřuje možnost vzniku delších distribučních a prodejních řetězců než
jinde. Hon sběratelů agenturních smluv (většinou jen s finančním zázemím, ale bez jakýchkoliv jiných předpokladů) na
světové výrobce zboží způsobuje, že výrobce má v zemi provizního agenta, ten bez distribučního nebo prodejního zázemí
vyhledává velkoobchodní distributory a ti zase majitele roztříštěných maloobchodních jednotek. Monopolizace
jednotlivých druhů zboží po nomenklaturní linii je velmi malá. Vyplývá to z výše uvedené monopolizace druhů zboží po
značkové linii (výrobců) výhradně zastupitelskými smlouvami a logickou nelibostí výrobců mít agenta zastupujícího také
konkurenci. Nabídka se často koncentruje místně (ve velkých obchodních komplexech), kde jsou zastoupeny
maloobchodní jednotky mnoha konkurentů. To má vliv na vytváření konkurenčního prostředí a ceny zboží jsou pod
odpovídajícím tlakem. Jediným druhem zboží, jehož nabídka je značně monopolizována, jsou potraviny a domácí potřeby.
V zájmu udržení přijatelné cenové hladiny tohoto zboží pro obyvatelstvo poskytl stát sdružení COOP Society pozemky a
půjčky na výstavbu obvodních nákupních středisek s tímto zbožím. COOP za to musí dodržovat relativně nízké obchodní
rozpětí (cca 10%) v cenách těchto výrobků. Monopolizace uvedeného sortimentu způsobuje velmi tvrdé zacházení s
dodavateli zboží (placení pouze prodaného zboží, neplacení dodavatelských faktur včas, vracení neprodaného nebo
pomaleji prodejného zboží ve velmi špatném stavu), vysoké požadavky na propagaci a prodejní akce (zdarma část zboží).
Ze zákona COOP nesmí přímo dovážet zboží ze zahraničí a dodavatelem jsou tudíž místní firmy, které se snaží rizika
vyrovnat patřičnou ziskovou marží (dle druhu zboží 20 až 100 %). Pro úspěšnou distribuci zboží je velmi důležitá role
vyslaného reprezentanta nebo místního agenta (na kterého lze spoléhat v případě, že předmětné zboží je pro něj ze
zastupovaného sortimentu nejlukrativnější).

Bankovní informace o partnerech lze získat u našich i kuvajtských bank. Kontaktní informace poskytuje Obchodní a
průmyslová komora. Vzhledem k tomu, že většina odběratelů akceptuje neodvolatelný akreditiv a vzhledem k
solventnosti i malých kuvajtských firem a zákonnému zastřešení jakékoliv v zemi působící firmy kuvajtským subjektem
nejsou tyto informace takovou nevyhnutelností jako v jiných zemích. Využívány jsou kontaktní informace nebo ještě více
informace z neoficiálních zdrojů. Důležité je uvědomit si, že v Kuvajtu žije přes 60% cizinců, kteří jsou zaměstnáni na
nejrůznějších postech od sluhů v domácnostech až po generální ředitele obchodních firem. Značnému nebezpečí jsou
vystaveny subjekty ČR, které jsou navštěvovány obchodníky z Kuvajtu, prokazujícími se kuvajtskou Identity Card (což je
pouze povolení ke krátkodobému pobytu v zemi). Obecně lze doporučit společensky vhodnou formou vyžádat předložení
pasu. Jednání s osobami s kuvajtským pasem skýtá menší rizika. Při podepisování zastupitelské smlouvy nutno věnovat
mimořádnou pozornost ověření postavení kuvajtského subjektu v zemi.
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6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Legislativa státu ukládá mít na jakoukoliv hospodářskou aktivitu v zemi místního agenta. Jedná se zejména o provozování
distribučních, produkčních nebo jiných hospodářských center zahraničních firem. Dále se jedná o účast zahraničních firem
v tendrech. Pro přímou dodávku zboží kuvajtskému odběratelskému subjektu agent ze zákona není nutný, i když se místní
firmy o nutnosti agenta snaží zahraniční subjekty přesvědčit ve snaze o získání výhradní zastupitelské smlouvy. Nutno
zdůraznit, že výběr vhodného partnera je prvním a rozhodujícím krokem každého subjektu při vstupu na kuvajtský trh.
Kuvajtské subjekty zpravidla požadují roční nebo několikaletou výhradní zastupitelskou smlouvu. Lze doporučit uzavírat
nevýhradní smlouvy na celý výrobní program nebo pokud tato cesta není průchodná, výhradní smlouvu s více partnery.
Každému zástupci lze svěřit část výrobního sortimentu (pokud to sortiment dovoluje). V praxi u některého (zejména
spotřebního) zboží lze doporučit stanovení podmínečných limitů dosaženého obratu za ½ roku pro platnost výhradní
smlouvy apod. Při výběru agenta je nutné zohlednit také počet a strukturu zastupovaných firem (u lepších agentů je to i
několik desítek), zda nezastupuje obdobný konkurenční sortiment a zejména zda u firmy není reprezentant ze země
konkurenta, který má možnost osobně výrazně ovlivňovat myšlení a konání agentské firmy v neprospěch jiné (české)
firmy. Dále nutno prověřit také podvětve agentské firmy, které vznikají, aby opticky zamezily konfliktu zájmů
zastupovaných firem uvnitř agentské firmy. V zemi se vyskytuje velké množství „spících" agentů, někdy podstrčených i
konkurencí k zamezení vstupu jiného konkurenta na trh.

Jelikož Kuvajťané svěřují řízení svých soukromých firem většinou cizincům (Indům, Libanoncům, Syřanům, Egypťanům
apod.) a tito nebo jejich podřízení se při návštěvách ČR prokazují kuvajtskou ID Card a nepřímo nebo přímo jako
Kuvajťané, lze doporučit společensky vhodnou formou zjistit podle pasu, o jakou státní příslušnost se jedná a v případě,
že se nejedná o Kuvajťany, je vhodné zajímat se o majitele firmy (majitelem může být pouze Kuvajťan – cizinec může být
„partner", t.j. s kapitálovou účastí ze zákona nepřesahující 49% a u bank 30%).

Styky, aktivita a odborná fundovanost agenta jsou předpokladem úspěchu na kuvajtském trhu. Nevhodný výběr agenta je
spolu s neochotou vyslat do země trvalého představitele (tak, jak to činí úspěšná konkurence) největší dosavadní brzdou
rozvoje českého vývozu do Kuvajtu.

Předpisy
• Dle Commercial Code, zákona č. 68/1980, odst. 24, zahraniční subjekt nesmí vytvořit v Kuvajtu svou filiálku ani

vykonávat přímou hospodářskou činnost bez účasti kuvajtského agenta.
• Další zákon obch. zákoníku pod č. 36/1964 stanoví, že hospodářskou činnost v zemi může vykonávat pouze subjekt,

ve kterém má kuvajtský občan nebo jeho firma minimálně 51% podíl.
• Zastupitelská smlouva mezi kuvajtským agentem a zahraničním subjektem musí být ověřena na notářství a

kuvajtském velvyslanectví v zemi zahraničního partnera a dále zaregistrována na Ministry of Commerce and Industry
v Kuvajtu.

• Pokud se jedná o joint venture za účelem společné výrobní činnosti v Kuvajtu, kuvajtský partner musí získat pro tuto
činnost nejdříve licenci od Industrial Development Committee na Ministry of Commerce and Industry (na základě
předložené žádosti a feasibility study).

• Pokud se jedná o obchodní činnost, musí kuvajtský partner získat licenci pro obchodování s konkrétní komoditou
(trading) nebo všeobecnou obchodní licenci (general trading - za značně vysoký depozitní vklad) u Ministry of
Commerce and Industry. Pro provozování zahraničně obchodní činnnosti musí navíc získat licenci od Chamber of
Commerce po zaplacení členského příspěvku.

• Veškeré dovozy pro státní sféru v hodnotě nad cca 15 000 USD musí být realizovány formou tendrového řízení u
Central Tenders Committee – CTC (existují výjimky). Pro účast v tendrech je také nutné mít kuvajtského agenta.

• Pro účast v tendrovém řízení je potřebná tzv. předkvalifikace (prequalification). Pro některé specifické a technicky
mimořádně náročné dodávky jsou opakující se tendry přístupné pouze pro dříve důsledně předvybrané zájemce.
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Jedná se o tzv. „restricted“ tendry pro předkvalifikované firmy na seznamu (tzv. list of vendors). Převážná většina i
větších tendrů je přístupná pro všechny zájemce splňující tendrové podmínky a předkvalifikace se dá zařídit
schopným agentem přímo s podáním nabídky na konkrétní tendr. Dlouhodobá předkvalifikace před vydáním
konkrétních tendrů má výhodu časového náskoku a nevýhodu ve vázání se na agenta požadovanou zastupitelskou
smlouvou na dobu v průměru 1 rok s rizikem jeho postupné

• orientace na jiné (i konkurenční) subjekty a následné pasivity. Pro předkvalifikaci je nutné předložit informační
materiály o výrobci (většina tendrů proklamuje zásadu, že dodavatel zboží je jeho výrobcem a jen takový by měl být
předkvalifikován v praxi lze někdy docílit i předkvalifikaci exportéra), dále reference nejlépe z oblasti Blízkého
východu a smlouvu s kuvajtským agentem (lze ve výjimečné časové tísni nahradit sdělením dodavatele, že je v
teritoriu zastupován specifikovaným kuvajtským agentem).

• V zemi je zákaz dovozu alkoholu (i piva a potravin - např. bonbónů - s jakýmkoliv procentem alkoholu), vepřového
masa, pornografie a zbraní.

• U dodávek zboží z masa nutno přiložit tzv. Halal Certificate o tom, že zvíře, z něhož maso pochází, bylo zabito dle
muslimského rituálu.

• Kuvajt přes náznaky urovnání vztahů arabských zemí s Izraelem nadále dodržuje bojkot izraelského zboží a zboží
vyrobeného i zčásti z izraelských komponentů, dovezeného na izraelských lodích nebo na lodích třetí země kotvících
v izraelských přístavech (na obchodních fakturách musí být doložka, že zboží není izraelského původu a není
vyrobeno z izraelských komponentů. Jednou z akreditivních podmínek je potvrzení přepravce, že zboží je naloženo
na loď, která má povoleno kotvit v Kuvajtu). V září 1994 byl obecně zrušen tzv. „sekundární“ bojkot, tj. bojkot
neizraelských obchodních partnerů s výraznými obchodními vazbami na Izrael. (ČR nemá na seznamu žádnou
zakázanou organizaci.)

• Státní zakázky v hodnotě nad 3,35 mil. USD udělené zahraničním subjektům podléhají tzv. offsetovému programu,
t.j. min. 30% hodnoty kontraktu musí být investováno v Kuvajtu nebo v jiné zemi s majoritním podílem kuvajtského
partnera. Tento program není prozatím uplatňován paušálně, bývá zatím výslovně specifikován v tendrových
dokumentech, uplatňuje se zatím zejména u kontraktů pro obranu. Zahraniční subjekty typu joint ventures s více než
51% podílem kuvajtských majitelů jsou od této povinnosti osvobozeny.

Důležité právní normy a předpisy

Pro obchodní (vývozní) činnost jsou nejdůležitější tyto zákony:

• zákon č. 15/1960 o obchodních společnostech
• zákon č. 36/1964 s dodatky v zák. 68/1980 o obchodním zastupování
• zákon č. 37/1964 s dodatky č. 18/1970 a 81/1977 o veřejných tendrech
• zákon č. 3/1955 s novelizovaný zák. č. 2/2008 včetně dalších předpisů
• nařízení emíra o dovozu potravin 6/1977

Informace o Obchodních a daňových zákonech státu Kuvajt lze získat na webové stránce Ministerstva financí:
www.mof.gov.kw

Nejdůležitějšími prvky těchto právních norem jsou:

• Žádný zahraniční subjekt nesmí v Kuvajtu vytvořit svou vlastní pobočku nebo vyvíjet jakoukoliv hospodářskou
činnost bez účasti kuvajtského agenta.

• Kuvajtský agent musí mít kuvajtské občanství a tento musí mít ve společném podniku nadpoloviční podíl.
• Vzájemné smlouvy musí být dle typu podnikání registrovány na různých institucích.
• Veškeré dovozy pro státní sektor v hodnotě nad 15 000 USD musí být realizovány prostřednictvím tendrů (CTC

Central Tenders Committee).
• Pro účast v některých tendrech je nutná registrace, pro některé také předkvalifikace.
• Vízum pro každého cizince (s výjimkou krátkodobých turistických víz) musí být sponzorováno kuvajtským subjektem.
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• Státní zakázky nad 3,35 mil. USD podléhají tzv. offsetovému programu.
• Dovoz potravin upravuje několik nařízení kladoucích důraz na kvalitu, balení a jasné značení data výroby a vypršení

lhůty upotřebitelnosti.
• Zahraniční subjekty podléhají daním ze zisku vytvořeného v Kuvajtu dle zákona 3/1955 s dodatky.
• Cizinci mohou být v Kuvajtu zaměstnáni pouze za předpokladu získání pracovního povolení a k tomu je třeba mít

místního sponzora. Sponzorem může být pouze Kuvajťan.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zástupci, výhradní dovozci

Kuvajtský trh je velmi přitažlivým terčem zájemců o vývoz, což způsobuje vysoký konkurenční tlak. Domácí subjekty
chráněné místním zákonodárstvím mají tendenci trh maximálně monopolizovat v zájmu dosahování co nejvyšších marží. K
monopolizaci používají nástroje zákonné povinnosti cizích subjektů spolupracovat se subjekty osob kuvajtské národnosti,
čímž se průtok zboží zužuje. V rámci tohoto zúžení je obecně zaveden systém výhradních zástupců. Nejčastějším
požadavkem dovozce je exkluzivita dodávek na trhu na dobu alespoň 1 roku. Často se stává, že etablovaná konkurence
na trhu podhodí nově proniknuvším subjektům stejného zaměření tzv. spícího agenta, jenž svou nečinností brání vstupu
jejich výrobků na trh. Fungují i další obranné metody proti ohrožení etablovaných dodavatelů zboží.

Formy obchodního podnikání

Žádný cizí subjekt nesmí provozovat jakoukoliv hospodářskou aktivitu v zemi bez kuvajtského partnera. Nicméně přímé
dodávky zboží ze zahraničí jsou možné přímo kuvajtským firmám bez prostředníka. Dodávky pro státní sektor (v tendrech)
vyžadují místního agenta (s výjimkou dodávek speciálu). Pro hospodářskou aktivitu na místě je nutné zvolit některou z
forem společného podnikání, u nichž společným prvkem je, že kuvajtský partner musí mít většinový podíl a firma je
zapsána na jeho jméno v obchodním rejstříku ministerstva obchodu. Formy obchodního podnikání upravuje Commercial
Companies Law č. 15 z r. 1960 a č. 68 z r. 1980 s dodatky. Znalost právních forem podniků a spolupráce je důležitá pro
výběr optimálního spojení:

1. Akciová společnost (zkratka KSC): ze zákona zakázána účast zahraničních subjektů, členové smějí být jenom kuvajtské
národnosti. Menšinový podíl cizího kapitálu (do 49%) může povolit ministerstvo obchodu v případě potřeby cizího
kapitálu ve zvláštních projektech. Je registrována v obchodním rejstříku.

2. Uzavřená akciová společnost (zkratka KSCC nebo KSC Closed): akcie nemohou být veřejně nabídnuty k úpisu. Zakládá
minimálně 5 akcionářů. Kapitál musí být minimálně 7500 KWD. Jinak stejné podmínky jako akciová společnost. Je
registrována v obchodním rejstříku. Stává se, že společnost je registrována u ministerstva obchodu, aniž by byla
kapitalizována.

3. Společnost s ručením omezeným (zkratka WLL): adekvátní s.r.o. Vlastnictví limitováno na Kuvajťany o max. počtu 30 a
minimálním počtu 2 osob (manželé jsou považováni za jednu osobu). Minimální kapitál 7500 KWD. Nemůže fungovat v
bankovnictví, pojištovnictví nebo jako investiční fond. Je registrována v obchodním rejstříku. Této společnosti s cizím
kapitálem se nepřesně v praxi říká joint venture.

4. Výhradní vlastnictví: je používáno pouze mezi Kuvajťany u malých firem (obchodů apod.). Tato forma není
předmětem Commercial Companies Law, ale spadá do obdoby našeho občanského práva.

5. Obecné partnerství: je sdružením dvou nebo více osob, jež vzájemně ručí za závazky a pohledávky podniku v rozsahu
jejich osobního vlastnictví. Je samostatnou právnickou osobou a může sjednávat hospodářské aktivity svým jménem a
na svůj účet. Vzniká sepsáním memoranda o sdružení a jeho registrací v obchodním rejstříku. Kuvajtský podíl kapitálu
musí být minimálně 51%.

6. Omezené partnerství: je sdružením na principu ad 5) s rozdílem ručení do výše vložených podílů. Minimálně jeden z
partnerů musí být Kuvajťan a mít alespoň 51% kapitálu. Tento typ partnerství vyžaduje ustanovení dozorčí rady o
minimálně třech členech (členech nebo nečlenech partnerství). Pozn.: Společnosti ad 4), 5) a 6) jsou užívány v rodinných
podnicích, mezirodinných hospodářských subjektech a nejsou vhodné pro cizí firmy vzhledem k jednoduchému
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legislativnímu základu, založenému na osobních vztazích.
7. Joint ventures: je spojení dvou nebo několika subjektů na základě smlouvy. Nemá povahu právnické osoby a

nevyžaduje ani registraci v obchodním rejstříku. Je běžné, že několik zahraničních dodavatelů v rámci jednoho projektu
vytvoří joint venture nebo konsorcium za účelem vytvoření subdodavatelských vazeb.

Pokud zahraniční firma nehodlá vytvořit s kuvajtským partnerem některou z uvedených registrovaných společností, může
dle zákona 36/1964 o agentech ustanovit v zemi kuvajtského obchodního agenta (např. provizního), distributora nebo
agenta služeb neboli sponzora (dle odstavce 24 zákona) pro účast v tendrech na vládní zakázky (není nutný pouze u
speciálu).

Registrován v Kuvajtu může být pouze kuvajtský subjekt. Smlouva o zastupování kuvajtským agentem musí být
registrována ministerstvem obchodu a je o ní publikován záznam v Official Gazette, registrace trvá do 2 týdnů. Smlouva
musí obsahovat minimálně předmět (rozsah aktivit), délku trvání (obyčejně 1 rok) a provizi. Smlouva musí být před
registrací orazítkována místní obchodní komorou a velvyslanectvím Kuvajtu v zemi zahraničního partnera (v ČR). Ke
smlouvě musí být přiložen Boycott Certificate (o neizraelském původu výrobků firmy).

Podmínky pro zřízení kanceláře reprezentanta

Většina silných agentů je ochotna výrazně pomoci při zřizování kanceláře reprezentanta v zemi (protože mu odpadnou
náklady na vedení této agendy u jeho firmy jeho zaměstnancem v jeho prostorách apod.). Lze požadovat bezplatné
poskytnutí kanceláře, případně ubytování pro reprezentanta nebo alespoň finanční spoluúčast na nákladech. Zřízení
kanceláře i bez pomoci agenta (vždy jsou nutná minimálně jeho potvrzení a razítka) není složité. Agent nebo hotel musí
sponzorovat vízum pro cizince. V dalších krocích nejsou mimo všudypřítomné sponzorství agentem žádná omezení.

Vybrané základní položky
• Kancelář s příslušenstvím v průměrné lokalitě: cca 15–20 000 USD/rok (1 místnost, kuchyňka, příslušenství mimo

centrum) nebo průměrná vila v průměrné lokalitě (několik vyslaných reprezentantů i s bydlením, cca obvyklá 2–3
podlaží, hala + cca 10 pokojů a 3–5 příslušenství) za cca 50–60 000 USD/rok (včetně elektřiny, vody a údržby
zabudovaného zařízení, nevyhnutelného chlazení a topení, vybavení kuchyňskou linkou, sporákem a lednicí).

• Plat reprezentanta: zástupci cizích firem dle obratu se v průměru pohybují v platových relacích 80 až 150 000 USD
ročně + bydlení a automobil zdarma.

• Byt reprezentanta: byty v komplexech s bazénem a sport. zařízením se pohybují v relacích: třípokojový byt cca 40 000
USD/rok (4–5 pokojové byty 50–70 000 USD/rok) s elektřinou, vodou, údržbou zabudovaných částí). Mimo Kuwait
City jsou byty ve vzdálenosti cca 30 km o 30–40% levnější.

• Automobil: ceny nových běžných značek vozidel jsou v maloobchodu Kuvajtu cca o 10-20% nižší než v ČR s DPH a
clem.

• Pronájem automobilů: např. Honda Civic 1500 ccm činí nyní roční pronájem v měsíčních platbách celkem 8 000
USD/rok (neomezená kilometráž, plné pojištění, údržba s právem vůz kdykoliv vyměnit za jiný kus), dále Toyota
Camry dtto za 12 000 USD/rok. Místní podmínky vyžadují z reprezentativních důvodů minimálně vůz střední vyšší
třídy - větší Ford, Chevrolet apod.). Cena benzínu Super je cca 6 Kč/litr (2017).

• Telefon/fax: roční poplatek 268 až 402 USD dle majitele (levnější varianta je pro osobní linky - nefiremní apod.),
místní hovory po Kuvajtu zatím zdarma, mezinárodní nad světovým průměrem (do ČR 2,5 USD/min., noční sazba cca
o 15% levnější).

• Mobilní telefon: přístroj od 50 USD, roční poplatek 230 USD.
• Další náklady: v zemi se neplatí daň ze mzdy. Značně nákladné je školství, nearabské ZŠ dle třídy a typu školy od 20

000 do 150 000 USD/rok. Státní školy v arabštině jsou pro místní obyvatelstvo zdarma.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Z propagačních médií je nejčastěji používána vývozci (resp. jejich místními agenty) inzerce v tisku. Propagaci zboží v
médiích obecně není věnováno tolik prostoru jako v Evropě či jiných zemích. Častou formou propagace jsou u
spotřebního zboží předváděcí či výstavní akce (ochutnávky v supermarketech apod.).

Mezinárodní veletrhy spotřebního zboží pořádané většinou v únoru/březnu (největší mezinárodní veletrhy pořádané
pravidelně v zemi) jsou čím dál více spojeny s prodejem zboží na stáncích a jsou zaměřeny zejména na konečné
spotřebitele. Módní přehlídky a podobné akce konané na veřejnosti vyžadují zvláštní povolení a jsou málo využívány.
Obecně lze říci, že účast na těchto výstavních a veletržních akcích nemá pro české firmy větší význam a také lze sledovat
klesající počet evropských firem, které se takových akcí účastní.

Obecně lze charakterizovat požadavky na propagaci jako podobné zemím Evropy. Nejběžnější je propagace v denním
tisku (inzerát 1/8 standardní novinové stránky kolem 350 USD černobíle, s obrázkem a logem, 1 vydání zpravidla do dvou
dnů od podání). Propagace v televizi není tak rozšířená. K zaměření na segment spotřebitelů starších 45 let nutno
zejména u žen použít arabskou mutaci. V televizi lze pro tento segment u žen doporučit místní dopolední arabské
programy. U mužů večerní a u dětí částečně i anglickou mutaci ve večerních hodinách. Střední a mladší generace sleduje
často anglickou mutaci místního KTV2, ale všechny vrstvy místních občanů sledují téměř výhradně arabský tisk. Rozesílání
reklamních letáčků na adresy obyvatel není využíváno zejména vzhledem k tomu, že všichni obyvatelé Kuvajtu dostávají
poštu přes P.O.Box (na domácí adresy se nedoručuje).

Oblíbené jsou výstavky zboží s prodejem na místě. Prosazuje se i reklama na internetu - řada kuvajtských firem má své
webové stránky - avšak zdaleka nemá stejně velký význam jako u nás (např. nejsou zdaleka tolik rozšířené u nás
všudypřítomné googleads/adwords). Naprostou nezbytností naopak je propagace firmy/výrobku prostřednictví sociálních
médií - zejména rozšířené je inzerce/propagace na FB a instagramu.

Největší veletržní organizací je Kuwait International Fair KSC, P.O. Box 656, 13007 Safat; tel: 2538-7100, fax: 2539-3872,
email: info@kif.net, www.kif.net. Na jejích webových stránkách lze najít přehled aktuálních veletrhů a akcí pro daný rok.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Legislativa

Kuvajt má základní legislativu k ochraně průmyslového a duševního vlastnictví: zákon č. 2/1961 o ochraně průmyslového
vlastnictví (Trade Marks) a zákon č. 4/1962 (Industrial Property Law - ochrana patentů, průmyslových vzorů a designu),
dále obchodní zákon č. 68/1980 (Law of Commerce) a další zákony na ochranu duševního vlastnictví (Intellectual
properties laws - IPR): zákon č. 5/1999 o ochraně duševního vlastnictví, zákon č. 64/1999 (Law of Copyright), dále zákon o
ochraně původu produktů (Appellation of Origin) č. 1/2001.

Kuvajt je členem WTO od ledna 1995 a v r. 1998 přistoupil ke Konvenci WIPO (World Intellectual Property Organization);
od r. 1981 je členem Arab Convention of Copyrights.

Od r. 2007 se Kuvajt nachází na Watch List USTR.

6.6 Trh veřejných zakázek

Tendry

Většina tendrů je vyhlašována Central Tenders Committee CTC, nicméně zejména tendry pro ropný sektor jsou často

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kuvajt

25/34 http://www.businessinfo.cz/kuvajt © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

mailto:info@kif.net
http://www.kif.net
http://www.CTC.gov.kw
http://www.CTC.gov.kw
http://www.CTC.gov.kw
http://www.CTC.gov.kw
http://www.businessinfo.cz/kuvajt


vyhlašovány přímo tendrovým oddělením příslušného ministerstva nebo KOC resp. KNPC. Pro výběr vítězné nabídky v
tendru je mimo naplnění požadovaných technických parametrů rozhodující cena. Tendry se člení na „open“ - pro jakékoliv
subjekty a „restricted“ - pro subjekty buď pouze domácí nebo pro předkvalifikované. Předkvalifikace je nejčastěji
vyžadována u KOC, KNPC (oba mají vlastní předkvalifikační formuláře). Tyto ropné subjekty před vydáním větších tendrů
přímo oznámením v bulletinu CTC zvou zájemce k předkvalifikaci. Předkvalifikaci lze zařídit i předem. Délka zajištění
stanoviska k podané žádosti o předkvalifikaci záleží od síly agenta a pohybuje se od několika dnů do 6 až 12 měsíců.
Předkvalifikační dokumenty lze předložit pouze s platnou zastupitelskou smlouvou s místní řádně registrovanou firmou
(ověřenou obchodní komorou Kuvajtu a notářsky ověřenou v ČR).

Po vyzvednutí tendrových dokumentů je někdy organizováno předtendrové setkání se zájemci, jež si vyzvedli tendrové
dokumenty. Lze doporučit uchovat originál tendrových dokladů na bezpečném místě i s potvrzením o zaplacení poplatku
za dokumenty, jelikož tyto doklady je nutné předložit při podávání tendrové nabídky. Na originál nelze dělat poznámky
mimo rámec nabídky - může být důvodem k vyřazení. Dále lze doporučit důkladné prostudování tendrových dokumentů
v angličtině nebo také v arabském jazyce. Dále nutno sledovat zdroj, kde byl tendr publikován, zda nebyly vydány
dodatky nebo není oznámeno předtendrové setkání, kde mohou být oznámeny zásadní změny tendrových podmínek.

S tendrovou nabídkou nutno složit bezpodmínečný bid-bond (obyčejně 2 až 10% nabízené ceny) na předepsaném
formuláři s platností po dobu platnosti nabídky (obyčejně 3 měsíce), vydaný kuvajtskou bankou. Neúspěšným zájemcům
je bid-bond vrácen (cca do 6 měsíců).

Doporučuje se předkládat nabídky až v závěru předepsané hlůty. Dříve podané nabídky se mohou ztratit nebo mohou být
vydány dodatky, na které je nutno do poslední chvíle reagovat. Lze doporučit důkladně kontrolovat všechny náležitosti
nabídky před podáním - jejich absence nezvratně vede k vyřazení z tendrového řízení. Přiložit ověřenou plnou moc k
podpisu nabídky nebo notářské ověření podpisu statutárního zástupce nabízejícího subjektu a agenta. Dále nutno přiložit
kopii zastupitelské smlouvy notářsky ověřenou a potvrzenou obchodní komorou. Dále nutno přiložit Boycott Certficate, že
zboží a služby neobsahují ani část izraelské výroby.

Asi za týden po předání nabídky lze po předložení potvrzení o zaplacení poplatku za tendrové formuláře získat seznam
účastníků tendru. CTC publikuje vítěze tendrů, KOC a KNPC jenom některé a ministerstvo obrany vůbec nepublikuje údaje
o uzavřených kontraktech. Během výběrového řízení (cca 1-3 měsíce) lze očekávat písemné dotazy výběrové komise, na
něž je nutné promptně a písemně reagovat. Zásadně nelze měnit cenu a technické podmínky podané nabídky - lze pouze
upřesnit některé detaily. Často není do tří měsíců rozhodnuto o vítězi a účastníci jsou vyzváni k prodloužení bid-bondu.
Vítěz tendru je pozván k podepsání kontraktu a složení performance bondu. Při kalkulaci nákladů a vazeb nutno uvážit
možnost několikaměsíční prodlevy mezi uzávěrkou tendru a podepsáním kontraktu, t.j. nutností prodlužování bid-bondu
a garantování nabídnuté ceny. Je nutná pevná vazba na subdodavatele po tuto dobu. Navíc nabídky jsou v KWD, jež je v
silné vazbě na USD a nutno kalkulovat s kurzovými rozdíly po celou dobu nabídkového řízení a realizace projektu. Dále
nutno zohlednit další položky - zejména clo na dovážené zboží a materiály (z CIF). Lze doporučit back to back
performance bondy od subdodavatelů, zejména místních. Nutno uvážit, že v zemi není daň z přidané hodnoty či daň z
pracovních sil, avšak uplatňuje se daň ze zisku zahraničních subjektů. V zemi nelze uplatnit dovoz mechanismů a
materiálů na celní záznam, neexistuje vývozní clo.

Celý tendrový proces vyžaduje silného agenta schopného zvládnout nepsaná pravidla hry a dlouhodobou znalost teritoria
a osobní vazby pro kontrolu agenta a pro fungování celého tendrového komplexu. Úspěch zejména u investičních celků
spočívá v dlouhodobém etablování vyslaného představitele firmy.

Dovoz zboží pro obranu země jediný nepodléhá tendrovému výběrovému řízení a je nakupován na základě výběru
komise ministerstva obrany. Toto zboží, také jako jediné, nevyžaduje místního agenta; lze jej tudíž nabízet přímo
ministerstvu obrany. Toto platí ovšem jen pro bojovou techniku a zbraňové systémy, v případě zabezpečovacího
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materiálu (nebojová vozidla, zásobovací materiál apod.) se nákupy uskutečňují prostřednictvím tendrů přes místní
zástupce. Nabídku lze také postoupit velvyslanectví Kuvajtu v ČR. Nabídka musí projít kanceláří náměstka ministra obrany,
odkud je distribuována jednotlivým oddělením k posouzení. Nedoporučuje se v prvním kole zveřejnit cenu. Ministerstvo si
v případě zájmu vyžádá další údaje. V případě zájmu lze doporučit návštěvu vývozce se vzorky v zemi nebo pozvat
zástupce ministerstva na předvedení zboží v ČR.

Nabídky lze předkládat v arabštině nebo angličtině. Vzhledem k ostré konkurenci nutno věnovat i formální stránce
mimořádnou pozornost. Prospekty v arabské nebo anglické verzi, cenovou kalkulaci CIF nebo CandF Kuvajt v USD.
Vzhledem k velké koncentraci překupníků doporučuje se každý samostatný komponent nabízet v co nejsamostatnější
formě. Pro získání pevného spojení je v oblasti nutný dlouhodobý osobní kontakt. V zemi je málokdy používáno odvolání
na Incoterms nebo jiné obecné dodací podmínky. Velká část úpravy vazeb je ponechána na důvěře partnerů. Značnou
váhu mají dohody o podmínkách obchodu, uzavřené ústní formou.

Obecně shrnuto: kuvajtské subjekty nejsou většinou ochotny věnovat se zdlouhavému „papírování", spíše jsou zvyklé
akceptovat některou z mnoha všestranně připravených nabídek.

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

Kuvajtské právo

Z hlediska obchodu je nejdůležitější soubor rozhodnutí emíra upravujících obchodní činnost, který řeší zejména omezení
okruhu subjektů oprávněných k hospodářským aktivitám v zemi, základní podmínky vzniku a vazeb hospodářských
subjektů, vyznačuje se množstvím doplňků. De facto posiluje pozici občanů kuvajtské národnosti v hospodářských
vztazích vůči cizincům uvnitř ekonomiky i navenek. V praxi se více než na právní předpisy spoléhá v obchodních vztazích
na osobní vazby. Řada i významných ujednání je dohodnuta ústní formou.

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

Kuvajt má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení je v některých případech určeno teprve několik dnů
předem muslimskými institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem trvajícím cca 1 měsíc s omezenou pracovní
dobou a výkonností v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu je Ramadán. Důležité je také vědět, že Kuvajt je
muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok, ani jiné křesťanské svátky.

K nejvýznamnějším pevným svátkům patří Národní den 25.2. a Den osvobození 26.2.

Pracovní doba státních institucí ve dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. Soukromý sektor pracuje rovněž ve
dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 či 19:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 či
13:00 a od 16:00 či 17:00 do 21:00 až 22:00 hod., některé z nich (Sultan Center) nepřetržitě. Pracovní doba v bankách je od
8:00 do 12:30 a 16:00 až 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota.

V době postního měsíce Ramadánu je upravena pracovní doba státních institucí (od 8:30 do 13:30) a také soukromého
sektoru (od 9:00 do 14:00 a poté od 20:00 do 22:00 hod.).

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
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Občan ČR může na území Kuvajtu vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V
cestovním dokladu nesmí být vyznačeno izraelské vízum.

Mezi státy GCC funguje pro jejich občany bezvízový styk.

V roce 2013 zařadil Kuvajt ČR mezi státy, jejichž občané mohou získat vstupní vízum na letišti (tzv. visa upon arrival).
Občané ČR mohou po příletu na Kuwait International Airport získat turistické vízum za následujících podmínek:

• předloží zpáteční letenku (nemusí být vyžadováno)
• budou mít cestovní pas ČR platný minimálně 6 měsíců od data vstupu
• na místě vyplní příslušný formulář, kdy uvedou adresu pobytu v místě
• nebudou na místní tzv. černé listině
• uhradí poplatek 3 KWD za vízum, který platí pro všechny druhy pasů
• kuvajtské úřady si vyhrazují právo odmítnout vstup bez udání důvodu

Maximální délka pobytu činí 3 měsíce. Více informací je možno získat na webové stránce Directorate General of Civil
Aviation Kuwait (Airport Information – Arriving Zone – Visa Service).

Dalším místem, kde je možno získat kuvajtské vízum, zůstává kuvajtské velvyslanectví v Praze. Je-li žádost o vízum podána
na kuvajtském velvyslanectví v Praze, činí poplatek 21 KWD (děti 6-12- let platí 10 KWD a děti do 6 let zdarma).

Dále existuje možnost vyřízení víza prostřednictvím jednoho z pětihvězdičkových hotelů (Sheraton, Radisson Blu, Le
Meridien, Safir, J. W. Marriott, Regency, Crown Plaza), které vyřizují víza pro své hosty. Cizinci jsou ovšem v tomto případě
nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky: jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze
imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velice pečlivě sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“
je možno prodloužit až na tři měsíce. Žádost o prodloužení musí být podána minimálně 5 dnů před posledním dnem
platnosti víza. Za každý den v Kuvajtu bez platného víza se platí penále 10,-KWD.

Při odjezdu ze země mohou místní úřady vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní
přestupek atd., protože veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu. Zákaz
odjezdu ze země však osobě hrozí i v jiných případech, např. pokud má nedořešené finanční spory s místními obchodními
partnery.

Pobytové vízum lze získat jen na základě platného pracovního povolení.

Zastupitelský úřad Kuvajtu v Praze
Byl otevřen v r. 1987. Velvyslancem je p. Ayman Al-Adsani.
Adresa: Na Zátorce 26, 160 00 Praha 6
Tel.: 220-570-781-3, fax: 220-570-787
Úřední hodiny: pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hod.

Celní a devizové předpisy

Na základě rozhodnutí vlády o boji proti praní peněz a terorismu z r. 2007 musí každá osoba, která do země vstupuje,
deklarovat (na zvláštním formuláři, který obdrží na hranicích) celním autoriám peněžité obnosy v národní i cizí měně, zlaté
slitky a jiné vzácné předměty, jejichž hodnota přesahuje 3000 KWD nebo jejich ekvivalent v cizí měně (cca 210 000 Kč).
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Místní měnou je 1 kuvajtský dinár (KWD, Kuwaiti Dinar), v přepočtu cca 3 USD či 2,7 EUR (květen 2017). Volná měna je
běžně směnitelná za KWD i opačně. KWD je však jen výjimečně přijímán v některých hlavních evropských bankách; banky
v ČR jej nepřijímají. Kreditní karty (Diners Club, American Express, Visa, Master Card) jsou přijímány ve všech hotelích,
luxusních restauracích a ve větších nákupních centrech (nikoli však v provozovnách rychlého občerstvení, běžných
restauracích, menších obchodech, na místním trhu apod.), doporučuje se proto s sebou mít dostatek hotovosti. Valuty lze
směnit v hotelích či místních směnárnách, které jsou v každé čtvrti. Šeky jsou používány pouze pro obchodní transakce.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t.j. dovoz osobních potřeb pro jedince nebo rodinu v
přijatelném množství bezcelně. Přísně je však zakázán dovoz drog, alkoholických nápojů, vepřového masa a váýrobků z
něj, cigaret, erotické literatury a videonahrávek. Celní kontrola zvláště cizinců na hraničních přechodech může být
prováděna velmi důsledně. Pokusy o pašování drog jsou v Kuvajtu velmi přísně trestány, za určitých okolností následuje
trest smrti.

Doprava zboží z ČR je převážně realizována kontejnery lodí po moři nebo letecky.

V zemi není daň z přidané hodnoty. Její zavedení je plánováno až na rok 2022.

Specifické podmínky cestování do teritoria

Kuvajt není turistickým cílem. Jako poměrně silně islámsky orientovaná země se snaží turistiku v našem chápání omezit,
aby zabránila pronikání západních vlivů „volných mravů".

Dalším faktorem je náročné klima - ve vrcholu sezóny v letních měsících téměř nesnesitelné (suché horko přesahující
50°C, pouštní písečné bouře atd.). Kuvajt nenabízí téměř žádné turistické pamětihodnosti. Nadále pokračuje průzkum
archeologických vykopávek a tato místa zatím nejsou zpřístupněna (zejm. Failaka Island); historické jádro města bylo
téměř zničeno v průběhu války s Irákem. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškerá turistika v Kuvajtu se omezuje na
obchodní cesty nebo jiné cesty za služebním účelem nebo na návštěvy konkrétních osob, povětšinou rodinných
příslušníků žijících a působících v této oblasti.

Městská doprava (autobusy) je minimální a využívají ji pouze asijští zahraniční dělníci. Na letišti je možnost zapůjčení
automobilu (Europcar, Al-Mulla, Avis, Budget, Al-Sayer, Rent a Honda, Hertz, Sanbouk, Autoleas, United Hospitality for
Limousine, National, International Car Rental Co., Al-Zamel Auto Est.), popř. použití taxíku. Lze doporučit předem
domluvit cenu v taxíku nebo v hotelu.

Ubytování ve 3 a 4 hvězdičkových hotelech je v rozmezí 35 až 60 KWD/noc, v hotelech 5 hvězdičkových se cena pohybuje
od 80 KWD. Lze smlouvat, doporučuje se domluvit cenu již při rezervaci z ČR.

Bezplatné vnitrostátní telekomunikační spojení je pouze z pevných linek. Zpoplatňováno je však telefonování z mobilu, vč.
roamingu z ČR (minuta spojení s ČR stojí 1 KWD, cca 60 Kč).

Při návštěvě Kuvajtu je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a
přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů a drog. Je zakázán
dovoz a rozšiřování jakéhokoli tiskového nebo video materiálu s erotickým nebo pornografickým obsahem, hracích
automatů, zboží pocházejícího z Izraele nebo majícího na obalu nápisy v hebrejštině, popř. izraelskou vlajku, dále je
zakázán dovoz pyrotechniky, azbestu a výrobků z něj, radioaktivních látek, vepřů, surové slonoviny, použitých pneumatik
a nebezpečného průmyslového odpadu. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní)
prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Zásada důležitá zejména pro Evropany se týká chování a
oblékání žen. Kuvajt je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kuvajt

29/34 http://www.businessinfo.cz/kuvajt © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

http://www.businessinfo.cz/kuvajt


zeměmi, avšak přesto je vhodné zajistit jim mužský doprovod. Pokud jde o oblečení, doporučují se zahalená ramena a
nohy pod kolena, ne vyzývavý dekolt. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy
se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv, tedy ani vodu), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat atd.,
a to v době od východu do západu slunce.

Při překročení hranic autem se vyžaduje sjednání zákonného pojištění vozidla, o které se žádá přímo na hraničním
přechodu. Pojištění stojí dle doby od 1 měsíčního za 10,5 KWD do ročního za 22,5 KWD. Jde o tzv. pojištění třetí strany.
Další pojištění se vyžaduje uzavřít na samostatný řidičský průkaz, což je možné v jakémkoli pojišťovacím ústavu v zemi a
má platnost totožnou s platností víza za ceny jako při pojištění třetí strany.

Bezpečnostní situace v Kuvajtu je na poměrně vysoké úrovni. Kriminalita je minimální. Největším nebezpečím jsou
dopravní nehody způsobené neukázněnou jízdou řidičů.

Při plánování pobytu v Kuvajtu ZÚ doporučuje využít možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. projekt
DROZD), která slouží k poskytování rychlé pomoci pro případ nouze.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Kuvajt silně závisí na zahraniční pracovní síle. Z celkového množství 4 mil. obyvatel Kuvajtu pracuje 2,5 mil. osob, z čehož
je zhruba 85% cizinců, kteří přijeli za prací do Kuvajtu ze 120 zemí světa.

V Kuvajtu platí povinné sponzorství na residenční pracovní povolení, které musí zajistit kuvajtská firma, ať již státní nebo
soukromá. Těmto předpisům podléhají všichni zahraniční zaměstnanci. Platové a další pracovní podmínky (příspěvek na
bydlení, auto, školu pro děti, zdravotní péči, placené dovolené atd.) jsou předmětem často tvrdých jednání ať přímo a
nebo prostřednictvím různých náborových, převážně evropských či amerických firem. Obvykle se dosáhne při tomto
postupu nejlepších podmínek, i když je třeba počítat při sjednávání kontraktu s poplatky. Další cestou je prostřednictvím
svých obchodních partnerů případně odborných profesních partnerů, kteří mohou napomoci při sjednání podmínek již
dopředu před příjezdem na tzv. "interview". I když pracovníci z České republiky, kteří v Kuvajtu působí dosahují dobrých
podmínek, podstatně lepších než odborníci z jiných i arabských zemí, přesto jsou tak na polovině možností, které jsou
poskytovány kuvajtským kolegům. Ale je třeba říci, že málokdy dosáhnou i takových podmínek jako západoevropští nebo
američtí odborníci.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Státní zdravotnictví na značně vysoké úrovni je doplňováno systémem soukromých nemocnic, kde je nabízeno zejména
kultivované prostředí a individuálnější přístup za značné ceny výkonů i léků.

Od roku 2000 funguje systém zdravotního pojištění pro cizince. Roční výše pojistného byla stanovena na 50 KWD pro
zaměstnané muže, 40 KWD pro jejich manželky a 30 KWD za každé dítě. Za každé ošetření v nemocnici se hradí
poplatek 1 KWD a 2 KWD na pohotovosti. Předpokládá se, že zaměstnancům ve státních službách bude pojistné hradit
zaměstnavatel. Rodinným příslušníkům platí pojistné zaměstnanec. Pojistné je placeno vždy při prodlužování pracovního
povolení a povolení k pobytu.

V případě krátkodobých pobytů musí cizinci za ošetření ve všech zdravotnických zařízeních platit, doporučuje se proto
sjednat si před vstupem do země zdravotní pojištění, popř. toto pojištění uzavřít v kterémkoliv kuvajtském pojišťovacím
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ústavu na předpokládanou dobu pobytu.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány 27.5. 1963 na úrovni velvyslanectví. K 1.1. 1993 Kuvajt uznal ČR a
navázal diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

ZÚ ČR v Kuvajtu byl otevřen v r. 1965 na úrovni CDA, od r. 1986 v čele s velvyslancem. Od znovuotevření po válce 29. 3.
1991 byl úřad veden chargé d'affaires, od r. 1996 opět velvyslancem. ZÚ Kuvajt má diplomatickou, konzulární a obchodní
působnost i pro Stát Katar.

Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic in the State of Kuwait):

• Lokalita: čtvrť Al Nuzha, blok 3, ulice č. 34, vila č. 13 (ulice rovnoběžná se 3. okruhem)
• Poštovní adresa: P.O.Box 1151, Safat 13012, Kuwait
• Mezinárodní volací znak pro Kuvajt je 00965.
• Telefonní spojení na ZÚ: sekretariát, víza, informace: 2252-9018; fax: 2252-9021; e-mail: kuwait@embassy.mzv.cz,

consulate_kuwait@mzv.cz
• Pracovní doba: neděle - čtvrtek 7:45 až 16:15 hod.
• Mapka úřadu je k dispozici na webové stránce ZÚ Kuvajt: www.mzv.cz/kuwait.

Spojení z letiště a z centra města:

Pro dopravu z/na letiště je možné si vzít taxi. Letiště leží na okraji města a je dostupné ze všech částí města po cca 15-30
minutách jízdy zejména díky velmi dobře fungující síti dálnic a okruhů.

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

• Odbor států Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR, tel.: +420 224 182 470
• Odbor zahraničně ekonomických politik MPO ČR II, tel.: +420 224 85 2028

Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ani Česká centra nemají v Kuvajtu své zastoupení.

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

• 112 - tísňové volání - pohotovost (policie, ambulance, hasiči)
• 101 - informační služba o telefonních čístech v Kuvajtu
• 161- letiště
• 2242-2366, 2245-0005 - první pomoc - Amiri Hospital
• 104 - informace o počasí
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• 139 - ochrana spotřebitele
• 152 - havárie vody, elektřiny

7.4 Internetové informační zdroje

Důležité webové stránky:
• Ministerstvo zahraničních věcí: www.mofa.gov.kw
• Ministerstvo obchodu a průmyslu: www.moci.gov.kw
• Ministerstvo financí: www.mof.gov.kw
• Ministerstvo obrany: www.mod.gov.kw
• Ministerstvo školství: www.moe.edu.kw
• Ministerstvo zdravotnictví: www.moh.gov.kw
• Ministry of Plannning: www.mop.gov.kw
• Ministerstvo veřejných prací: www.mpw.gov.kw
• Ministerstvo pro ropu: www.moo.gov.kw
• Ministerstvo informací: www.media.gov.kw
• Ministerstvo komunikací: www.mockw.net
• Kuwait Municipality: www.baladia.gov/kw
• Kuwait Chamber of Commerce and Industry: www.kcci.org.kw
• Central Bank of Kuwait: www.cbk.gov.kw
• National Bank of Kuwait: www.nbk.com
• Insitute of Banking Studies: www.kibs.edu.kw
• Kuwait Investment Authority: www.kia.gov.kw/kia
• Kuwait University: www.kuniv.edu.kw
• Kuwait International Fair Co. (KIF): www.kif.net
• Kuwait Times (deník, anglicky): news.kuwaittimes.net
• Arab Times (deník, anglicky): www.arabtimesonline.com/arabtimes
• Kuwait News Agency: www.kuna.net.kw

Kuvajtská obchodní a průmyslová komora (KCCI) má velmi významné postavení, které je podtrženo nařízením, že
pouze členové KCCI mohou vyvíjet zahraničně obchodní činnost a mohou se účastnit v místních tendrech. V
představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin (zakládajících si na značné autonomii
od státních orgánů). Komora má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí,
majitelích apod., ale také informace obecného obchodního charakteru.

Od r. 2005 působí ve funkci prezidenta komory Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, generálním ředitelem Rabah
Abdulrehman Al-Rabah. V představenstvu komory je 25 členů.

Kontakt:
Kuwait Chamber of Commerce and Industry
P.O.Box 775 Safat, 13008 Kuwait
tel: 2241-7825, 2243-3854
fax: 2240-4110
web: www.kcci.org.kw

Kuvajtská investiční agentura (KIA) je autonomním vládním orgánem odpovědným za řízení a administraci
všeobecného rezervního fondu (GRF) a aktiva Fondu budoucích generací (FGF) i za další fondy svěřené ministrem financí a
vládou. KIA investuje na místním, arabském i mezinárodním trhu, hlavní kancelář má v Kuvajtu a pobočku v Londýně.
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Kontakt:
Kuwait Investment Authority
Ministries Complex - Al Mirqab
tel: 2248-5600
fax: 2245-4059
e-mail: information@kia.gov.kw
web: www.kia.gov.kw/kia

Center Tenders Committee, místo, kde jsou ze zákona uveřejňovány všechna veřejná výběrová řízení: www.CTC.gov.kw
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