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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název země: Finská republika, finsky: Suomen tasavalta, švédsky: Republiken Finland

Státní zřízení:

• republika

Hlavní politické strany (pořadí dle zisku hlasů v parlamentních volbách v r. 2015, další volby proběhnou v roce 2019):

• Strana středu
• Praví Finové
• Národní koaliční strana
• Sociálně demokratická strana
• Strana zelených
• Levicový svaz
• Švédská lidová strana
• Křesťansko demokratická strana

Struktura ústředních orgánů státní správy:

• Úřad předsedy vlády, 16 ministerstev (na počátku května 2017 bylo vládou rozhodnuto o zvýšení počtu ministerstev
z původních 13 na 16)

Parlament:

• 200členný jednokomorový parlament
• mandát poslanců na 4 roky
• poslední volby: 19. duben 2015
• předsedkyně parlamentu Paula RISIKKO (Národní koaliční strana) od 5. 2. 2018

Hlava státu:

• Sauli NIINISTÖ od 1. 3. 2012, druhý mandát od 1. 3. 2018
• volen v přímých dvoukolových volbách
• funkční období šestileté
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• dělí se o výkonnou moc s předsedou vlády

Složení vlády:

• Předseda vlády – Juha Sipilä (Strana středu)
• Ministr zahraničních věcí – Timo Soini (Modrá reforma)
• Ministr zahraničního obchodu a rozvoje – Anne-Mari Virolainen (Národní koalice)
• Ministr práce – Jari Lindström (Modrá reforma)
• Ministryně vnitra – Kai Mykkänen (Národní koalice)
• Ministr spravedlnosti – Antti Häkkänen (Národní koalice)
• Ministr pro záležitosti EU, kultury a sportu – Sampo Terho (Modrá reforma)
• Ministr zemědělství a lesního hospodářství – Jari Leppä (Strana středu)
• Ministr obrany – Jussi Niinistö (Modrá reforma)
• Ministr financí – Petteri Orpo (Národní koalice)
• Ministryně obcí a reforem – Anu Vehviläinen (Strana středu)
• Ministryně pro vzdělání – Sanni Grahn-Laasonen (Národní koalice)
• Ministr životního prostředí – Kimmo Tiilikainen (Strana středu)
• Ministryně dopravy a komunikací – Anne Berner (Strana středu)
• Ministr hospodářství – Mika Lintilä (Strana středu)
• Ministryně sociálních a zdravotních věcí – Pirkko Mattila (Modrá reforma)
• Ministr pro rodinu a základní služby – Annika Saarikko (Strana středu)

Poslední volby do finského parlamentu Eduskunty proběhly v dubnu 2015. Ve volbách zvítězila opoziční Strana středu,
následována stranou Praví Finové a vládní stranou Národní koalice. Přestože Národní koalice získala více procent hlasů
než Praví Finové, složitá volební matematika jí přisoudila až třetí místo a o jedno parlamentní křeslo méně.
V korespondenčních volbách před vlastním dnem voleb odevzdalo svůj hlas 31,9 % voličů, tj. 1,3 miliónu finských občanů.
V minulých parlamentních volbách v roce 2011 volilo předem 31,2 % oprávněných voličů. Celková volební účast v roce
2015 činila 70,1%.

Výsledky posledních parlamentních voleb (2015) a rozložení mandátů v parlamentu:

Název strany Výsledek 2015 (v %) Rozdíl oproti 2011 Počet mandátů Rozdíl mandátů
Strana středu 21,1 +5,3 49 +14
Praví Finové* 17,6 -1,4 38 -1
Národní koaliční
strana

18,2 -2,2 37 -7

Sociálně dem. strana 16,5 -2,6 34 -8
Strana zelených 8,5 +1,3 15 +5
Levicový svaz 7,1 -1,0 12 -2
Švédská lidová strana 4,9 +0,6 9 0
Křesťansko dem.
strana

3,5 -0,5 5 -1

Ålandy 0,6 1

* Pozn.: Po zvolení radikála Halla-aho do čela strany v létě 2017 se 20 poslanců z parlamentní skupiny Pravých Finů
rozhodlo stranu opustit a založit novou s názvem Modrá reforma. Tato skupina (vč. ministra zahraničí T. Soiniho) avizovala
ochotu pokračovat ve vládě ve stejném složení, čímž umožnila vládním stranám udržet si v parlamentu většinu.
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

• počet obyvatel 5 513 708 (2 720 106 mužů, 2 793 602 žen), stav k 3/2018
• hustota obyvatelstva 16,29 obyv./km

2

• průměrný roční přírůstek obyvatelstva (2017) 0,35 %.

Struktura ekonomicky činného obyvatelstva (18–64 let):

• zaměstnaní 69 %
• nezaměstnaní 10 %
• důchodci 9 %
• studující 7 %
• ostatní 5 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (18-64 let) na celkové populaci je 64,1 %. Z celkového počtu obyvatelstva je 49,3
% mužů a 50,7 % žen. Ve městech pobývá 70 % obyvatelstva, zatímco 30 % žije trvale na venkově.

Národnostní složení (2017):

• 95,5 % Finů, z toho:
• 4,5 % (249 tis.) občanů s jiným státním občanstvím, z toho:

Náboženské složení (2017):

• protestantské (luteránské) - 70,9 % obyvatelstva
• pravoslavné - 1,1 % obyvatelstva (61 tis. osob)
• Svědci Jehovovi - 0,32 % obyvatelstva (18 tis. osob)
• islám - 0,28 % obyvatelstva (16 tis. osob)
• římskokatolické - 0,25 % obyvatelstva (14 tis. osob)
• ostatní - 0,85 % obyvatelstva
• bez vyznání - 26,3 % obyvatelstva

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky (2017):

• finština (87,9 %), švédština (5,2 %)
• ostatní nejčastěji používané jazyky: ruština (1,4 %), estonština (0,9 %), arabština (0,5 %), ostatní (4,0 %)

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města (3/2018):

• Helsinky (Helsinki, švédsky Helsingfors): 644 788 obyvatel (v aglomeraci hl. města žije cca 1 mil. obyv.)

Další velká města:

• Espoo 279 853 obyvatel
• Tampere 232 294 obyvatel
• Vantaa 224 040 obyvatel
• Oulu 202 028 obyvatel
• Turku 189 927 obyvatel.

Zdroj: Statistics Finland
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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.

Finsko patří do vnitřního trhu Evropské unie a řadí se mezi vysoce industrializované ekonomiky s volným trhem. Na
hlavu vyprodukuje zhruba stejně jako Velká Británie, Francie, Japonsko či Kanada. Životní standard ve Finsku je proto
vysoký. Mezi klíčové ekonomické sektory se řadí průmyslová výroba, hlavně zpracování dřeva a kovů, strojírenství a
odvětví telekomunikací a elektroniky. Důležitost obchodu podtrhuje fakt, že se vyváží téměř třetina HDP. Až na dřevo a
několik nerostů závisí hospodářství Finska na dovozu surovin a části energií. Zemědělství je soběstačné v základních
produktech, přestože ho omezuje podnebí. Značná část venkovského obyvatelstva pracuje v lesnictví, které patří mezi
důležité exportní příjmové zdroje.

V letech 2000 – 2007 se pohyboval meziroční růst finského HDP v rozmezí 1,7 – 5,6 %. V roce 2009 se však vlivem krize
HDP propadl o více než 8 %. První růst HDP byl poté zaznamenán až v r. 2016, kdy došlo k jeho zvýšení o 1,9 % a
především pak v roce 2017, kdy dle předběžných údajů dosáhl jeho růst hodnoty 2,9 %. Dle analýz MMF by měl růst
HDP pokračovat i v následujících letech, byť mírnějším tempem.

V zemi žije 5,5 mil. obyvatel, HDP na obyvatele činilo v roce 2017 odhadem 45.286 USD. V roce 2016 došlo po ročním
poklesu míry inflace k jejímu opětovnému zvýšení o 0,4 % a růst míry inflace byl potvrzen i v roce 2017, kdy stoupla
na 1,2 %. Nezaměstnanost se v posledních letech snížila pod hranici 9 % (8,7 % v roce 2017) a očekává se její další
pokles k hranici 8 % v roce 2019. Bilance běžného účtu je od roku 2017 mírně přebytková.

Finsko patří do vnitřního trhu EU. Z hodnoty vývozu, který je klíčovým faktorem FI ekonomiky, jde asi 40 % hodnoty
zboží právě do eurozóny. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Finsko
umístilo na 10. pozici a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let:
Indikátor 2013 2014 2015 2016 2017

HDP v trž. cenách (mil. EUR) 203 338 205 268 2209 520 214 062 223 800

HDP v tržních cenách na
obyvatele (EUR)

37 385 37 602 37 819 38 892 40 612

Změna objemu HDP (v %) - 0,8 - 0,7 0,3 1,4 2,9

Míra nezaměstnanosti (v %) 8,2 8,7 9,4 8,8 8,7

Index spotř. cen - změna (v
%)

1,5 1,0 -0,2 1,1 0,6

Běžný účet (v mil. EUR) -3 259 -2 587 - 1 244 - 2 290 1 600

Zdroj: Statistics Finland, The Economist Intelligence Unit

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

Veřejné finance Finska vykazují od roku 2009 deficit. Ke konci roku 2017 představoval akumulovaný vládní dluh 137,2
miliard EUR, což představuje 61,4 % HDP.
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Příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. EUR):
Rok Příjmy Výdaje Saldo

2013 52,5 54,6 - 2,1

2014 53,2 54,2 - 1,0

2015 53,4 53,7 - 0,3

2016 52,0 54,4 - 2,4

2017 55,5 55,5 0,0

Zdroj: Statistics Finland

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

Platební bilance za posledních 5 let, devizové rezervy (v mil. EUR):
Rok Běžný účet Kapitálový účet Finanční účet Devizové rezervy

2013 - 3 259 231 - 7 210 8 171

2014 - 2 587 189 - 7 990 8 782

2015 - 1 244 162 - 2 180 9 197

2016 - 2 290 180 - 5 160 9 941

2017 1 600 160 869 10 400

Zdroj: Statistics Finland, Finnish National Bank

Celkový vládní dluh (v mld. EUR):
Rok Výše dluhu Výše z HDP (%)

2013 114.8 56.5
2014 123.7 60.2

2015 133.4 63.7

2016 136.1 63.6
2017 137,3 61,4

Zdroj: Statistics Finland

Zahraniční zadluženost (v mld. EUR):
Rok Hrubá zahr. zadluženost

2013 422

2014 449

2015 441

2016 420

2017 413

Zdroj: Statistics Finland

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Na rozdíl od ostatních průmyslových zemí, finské finanční trhy byly v celé své dlouhodobé historii velmi úzké a byly
ovládané bankami. Úspory domácností byly směrovány na bankovní deposita a prostor pro ukládání úspor do cenných
papírů byl relativně omezený. V 80. letech došlo k deregulaci finančních trhů a liberalizaci kapitálových toků a byl
vytvořen prostor pro zahájení činnosti zahraničních bank. Tím se finský finanční trh internacionalizoval a tento vývoj trvá
dodnes. Deregulace přinesla i snížení přímých úvěrů obchodnímu sektoru, které poskytovala centrální banka.

Hlavní komerční banky a pojišťovny :

Banky:

NORDEA BANK FINLAND PLC (Nordea Pankki Suomi Oyj)
Aleksanterinkatu 36 B
FI-00020 NORDEA
tel. + 358.9.1651 /ústředna/, + 358 9 16554471
fax. + 358.9.1655 4500, + 358 9 16354471
www.nordea.fi

OKO BANK (Osuuspankkien Keskuspankki Oyj)
P.O.Box 308
FI-00101 Helsinki
tel. + 358.10.252 011 /ústředna/
fax. + 358.10.252 2002
www.oko.fi

SAMPO PLC (SAMPO Oyj)
Unioninkatu 22
FI-00075 SAMPO
tel. + 358.10 515 15 /ústředna/
fax. + 358.10 516 0051
www.sampo.com

SAVINGS BANK OF AKTIA LTD (Aktia Säästöpankki Oyj)
Mannerheimintie 14
FI-00100 Helsinki
tel. + 358.10.2475.000 /ústředna/
fax. + 358.10.2476.356
www.aktia.fi

BANK OF ÄLAND LTD (Älandsbanken Abp)
Nygatan 2
FI-22101 Marienhamn
tel. + 358 204 29 011
fax + 358 204 291 228
www.alandsbanken.fi

Pojišťovny:

FENNIA
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Televisiokatu 1, 00017 FENNIA
tel. + 00358 10 5031
fax: + 358 10 503 7900
www.fennia.fi

KALEVA
Bulevardi 56, 00101 Helsinki
tel. + 358 10 515 225
fax: + 358 10 516 7454
www.mandatumlife.fi

TAPIOLA
Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
tel.: + 358 9 4531
fax: + 358 9 453 2146
www.tapiola.fi

ILMARINEN
Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN
tel.: + 358 10 284 11
fax: + 358 10 284 3445
www.ilmarinen.fi

VARMA
Salmisaarenranta 11, PL 1, 00098 VARMA
tel.: + 358 10 2440
fax: + 358 10 244 752
www.varma.fi

IF
Niittyportti 4, Espoo, 00025 IF
tel.: + 358 10 515 10
fax: + 358 10 514 4028
www.if.fi

POHJOLA
Lapinmäentie 1, 00013 POHJOLA
tel.: + 358 10 253 000
fax: + 358 10 559 3275
www.pohjola.fi

1.7 Daňový systém

Ve Finsku správa daňového systému spadá do kompetence ministerstva financí. Vedle úřadu Daňové správy vybírá daně a
poplatky také Celní správa (spotřební a dovozní daně), Centrum pro správu vozidel (daně týkající se vozidel) a pojišťovny
(důchodové a sociální pojištění).
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Osobní příjmy se dělí na výdělečné příjmy (např. mzda, důchod a sociální požitky) a kapitálové příjmy (např. příjmy z
pronájmu nebo z prodeje majetku). Kapitálové příjmy jsou zdaněny pevnou sazbou 30 % a výdělečné příjmy progresivně
podle daňové stupnice (maximální sazba u nejvyyších příjmů je 52 %). Právnické osoby odvádějí daň podle pevné
procentuální sazby. Všichni daňoví poplatníci jsou oprávněni k daňovému odpočtu výdajů vynaložených na získávání
nebo udržování svých příjmů.

Daňové správě (Tax Administration) jsou odváděny tyto daně a poplatky:

• Daň z příjmu se odvádí z výdělečného příjmu jak obci (komunální daň), tak státu (státní daň). Obce každý rok
potvrzují výši své komunální daně, která se pohybuje v rozmezí 16,5 – 22,5 %. Legislativa upravující stupnici pro
odvod státní daně je vydávána rovněž každý rok.

• Příspěvek na základní důchodové zabezpečení je odváděn z výdělečného příjmu současně s daní z příjmu. Daňová
správa převádí tento příspěvek dále Ústavu sociálního zabezpečení (KELA). Důchodové zabezpečení se řídí sedmi
důchodovými zákony v závislosti na charakteru pracovního poměru a sektoru vykonávané práce. Příspěvek na
zdravotní pojištění je taktéž odváděn z výdělečného příjmu současně s daní z příjmu a je dále převáděn Daňovou
správou Ústavu sociálního zabezpečení (KELA).

• Církevní daň platí z výdělečného příjmu členové evangelicko-luteránské a ortodoxní církve. Daň činí 1–2 % a je
převáděna Daňovou správou církevním obcím.

• Kapitálová daň je odváděna státu z kapitálových příjmů. Od roku 2015 tato daň činí 30 % do výše příjmu 30 000 eur,
z převyšující části pak 33 %.

• Tzv. daň odváděna u zdroje (Tax withheld at source) je daň, kterou odvádí cizinec pracující ve Finsku maximálně 6
měsíců, ve výši 35 % z příjmu. Tuto daň zadržuje zaměstnavatel a odvádí státu. Tento druh daně se platí také z
úrokových příjmů ve výši 30 %, kdy daň zadržuje plátce úroků a odvádí státu.

• Daň z přidané hodnoty se platí při nákupu zboží nebo služeb. Podnikatel odvádí DPH státu měsíčně. Nejběžněji
uplatňovaná výše DPH ve Finsku je 24 % (od 1. 1. 2013), u potravin, krmiva a restauračních služeb 14 % a některých
druhů zboží a služeb (např. knihy, vstupenky na kulturní akce, léky apod.) 10 %.

• Korporativní daň z příjmu právnických osob ve výši 20 % je Daňovou správou odváděna státu, obcím a církvi podle
jim náležících podílů.

• Poplatek za péči o les je forma daně vybíraná od majitelů lesů na základě rozlohy lesa. Daňová správa převádí dále
tento poplatek lesním sdružením.

• Daň z nemovitosti je placena jednou ročně obci na základě hodnoty nemovitosti. Procentuální výši daně stanoví
obecní zastupitelstvo.

• Dědická daň se odvádí státu z dědictví, jehož hodnota je minimálně 20 000 EUR. Výše této daně je stanovena na
základě hodnoty zděděného majetku a příbuzenského vztahu.

• Darovací daň se odvádí státu z daru, který byl získán od jednoho dárce v průběhu tří let a jehož hodnota je
minimálně 4 000 EUR. Totéž se týká předem darovaného dědictví. Daň se vyměřuje za každý dar zvlášť podle daňové
stupnice.

• Převodní daň je daň placená státu při převodu nemovitosti nebo cenných papírů.
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2. Zahraniční obchod a investice

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 Finska se po 6 letech propadů odrazil od svého dna a v roce 2017 zaznamenal oproti předešlému
roku citelný nárůst. Přestože došlo k výraznému zvýšení vývozu (o 15 %), vzhledem k nárůstům dovozů zůstal deficit
obchodní bilance v téměř nezměněné výši (cca 2,5 mld. EUR). V porovnání s rokem 2016 se obrat vzájemného obchodu
zvýšil o více než 15 mld. EUR (o téměř 14 % !).

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR):

2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 55 903 55 829 53 829 51 780 59 554

Dovoz 58 168 57 608 54 256 54 669 62 051
Bilance -2 265 -1 780 -427 -2 889 -2 497
Obrat 114 071 113 437 108 085 106 449 121 605

Zdroj: Finnish National Board of Customs

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Finska dle vzájemného obratu v roce 2017:
Země Vývoz Dovoz Vzájemný obrat Obchodní

bilance

mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR

1. Německo 8 484 14,2 9 612 15,5 18 096 14,9 - 1 128

2. Švédsko 6 133 10,3 6 849 11,0 12 982 10,7 - 715
3. Rusko 3 415 5,7 8 201 13,2 11 616 9,6 - 4 786

4. Čína 3 392 5,7 4 560 7,3 7 952 6,5 -1 168

5. Nizozemsko 4 103 6,9 3 451 5,6 7 554 6,2 652

6. USA 4 052 6,8 1 935 3,1 5 987 4,9 2 117

7. Velká
Británie

2 689 4,5 1 830 2,9 4 519 3,7 859

8. Francie 1 820 3,1 2 340 3,8 4 160 3,4 - 519

9. Estonsko 1 798 3,0 1 823 2,9 3 621 3,0 - 25
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10. Polsko 1 591 2,7 1 823 2,9 3 414 2,8 - 232

11. Belgie 1 963 3,3 1 218 2,0 3 181 2,6 745

12. Itálie 1 421 2,4 1 657 2,7 3 078 2,5 -236

13. Norsko 1 593 2,7 1 482 2,4 3 075 2,5 111

14. Dánsko 1 024 1,7 1 622 2,6 2 646 2,2 - 598

15. Španělsko 1 077 1,8 1 216 2,0 2 293 1,9 - 139

20. ČR 288 0,5 895 1,4 1 183 1,0 - 608

Ostatní
země

14 711 24,7 11 537 18,6 26 248 21,6 3 174

Celkem 59 554 100,0 62 051 100,0 121 605 100,0 - 2 497

z toho
země EU

35 805 60,1 37 691 60,7 73 496 60,4 - 1 886

Zdroj: Finnish National Board of Customs

2.3 Komoditní struktura

Vývoz a dovoz Finska v roce 2017 - komoditní členění:
Dovoz mil. EUR podíl v %

Stroje a dopravní zařízení 20 134 32,4

Minerální paliva, elektrická energie 8 387 13,5

Chemické výrobky 6 922 11,2

Výrobky zpracovatelského průmyslu 8 070 13,0

Různé výrobky 5 982 9,6

Suroviny (mimo paliv) 4 525 7,3

Potraviny 3 985 6,4

Nápoje a tabák 545 0,9

Ostatní 3 502 5,6

Celkem 62 051 100,0

Vývoz mil. EUR podíl v %

Stroje a dopravní zařízení 19 168 32,2

Výrobky zpracovatelského průmyslu 17 021 28,6

Chemické výrobky 6 001 10,1

Suroviny (mimo paliv) 5 592 9,4

Minerální paliva, elektrická energie 4 688 7,9

Různé výrobky 3 829 6,4
Potraviny 1 346 2,3

Nápoje a tabák 183 0,3

Ostatní 1 725 2,9

Celkem 59 554 100,0

Zdroj: Finnish National Board of Customs
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji
obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání,
meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy
pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální
forum ASEM, ASEAN aj.).

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

Přímé zahraniční investice dle teritoria (v mil. EUR):
Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příchozí Švédsko 33 663 34 226 33 221 32 212 37 178 35 289
Nizozemsko 12 783 15 736 9 993 13 751 13 404 11 916
Dánsko 3 910 4 337 4 482 4 706 4 757 5 448
Německo 5 730 4 177 2 548 2 691 3 366 3 303
Lucemb. 3 532 3 457 3 478 8 319 819 7 874
ČR 1 5 1 11 8 5
Ostatní 9 118 10 114 8 966 11 021 11 483 11 266
Celkem 69 380 73 246 64 362 75 753 74 154 75 121

Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odchozí Švédsko 25 939 29 375 33 057 30 425 28 583 28 247

Nizozemsko 16 708 24 525 16 190 18 381 12 984 18 267
Německo 4 435 6 234 4 012 1 421 1 906 2 041
Belgie 21 612 9 795 7 741 5 252 2 973 3 179
USA 7 006 9 787 8 801 5 938 7 578 6 690
Rusko 2 978 3 197 2 818 2 185 2 083 2 738
ČR 97 94 136 158 161 238
Ostatní 24 950 31 734 32 629 32 307 29 084 44 348
Celkem 103 725 114 741 105 381 96 067 85 352 105 748

Zdroj: Statistics Finland, Česká národní banka

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

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské
prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb
kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí (vč. ČR) má Finsko uzavřené dohody o
podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.

Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální
rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní
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řetězec - od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.

Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu
náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z fondu TEKES - technologického rozvojového centra. V
různých oblastech Finska bylo zřízeno 14 poboček.

Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž
experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro
zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na
výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné
informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové
adrese: www.investinfinland.fi.
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3. Vztahy země s EU

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace EK ve Finsku
Malminkatu 16
00100 Helsinki
Tel: +358 (0)9 622 6544
E-mail: comm-rep-hel@ec.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Zájmy Finska v EU jsou reprezentovány v rámci společné hospodářské politiky EU. Finsko je od roku 1995 členem EU. Ve
vztahu k ostatním členům Unie se obchodní vztahy řídí pravidly jednotného vnitřního trhu (JVT) a vyznačují se vysokým
stupněm otevřenosti. Platnost Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií skončila
vstupem ČR do EU a nyní platí Smlouva o přistoupení ČR k EU. Dovozní podmínky, dokumenty, originalita zboží, celní
systém a kontroly jsou tudíž upraveny touto dohodou a předpisy navazujícími.

Upozorňujeme, že liberalizace obchodu v rámci JVT neznamená vlastní výklad pravidel a nařízení platných ve Finsku.
Například finské orgány mají právo kontrolovat zatížení nákladních vozidel a zajištění nákladu. Rovněž mohou běžně
provést test na užívání alkoholu zejména po příjezdu trajektů z Německa, Estonska či Švédska.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Finská rozvojová pomoc se soustřeďuje na bilaterální spolupráci s rozvojovými zeměmi se zaměřením na bezpečnost,
lidská práva, obchod, zemědělství a lesnictví, vzdělání, zdravotnictví a sociální politiku, životní prostředí a přistěhovalectví.

Nejvíce bilaterální pomoci směřovalo v roce 2017 do (pořadí dle výše pomoci) Afghánistánu, Etiopie, Nepálu,
Tanzanie, Keni, Mosambiku, Vietnamu, Somálska, Sýrie, Jižního Súdánu a Zambie - a to zejména na humanitární
pomoc, podporu lesnictví, zemědělství a rybolovu, rozvoj občanské společnosti a vzdělávací projekty.

Prostřednictvím EU může Finsko přispívat ke zlepšení situace v regionech, které by za normálních okolností byly mimo
kapacitní možnosti finských projektů rozvojové spolupráce. Přibližně jedna pětina fondů finské rozvojové spolupráce je
poskytována prostřednictvím EU. Partneři v rámci této spolupráce zahrnují přibližně 160 zemí, regionů a mezinárodních
agentur. Největší část pomoci je dotována pomocí grantů.

Vlivem zhoršené ekonomické situace došlo v letech 2016-2017 k výraznému poklesu výše prostředků, jež byly ze
státního rozpočtu alokovány na rozvojovou pomoc (o 18 % v roce 2016 a o další 3 % v roce loňském).
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Prostředky vyčleněné z rozpočtu na rozvojovou pomoc:
• 2012: 1 124 mil. EUR (0,56 % HDP)
• 2013: 1 118 mil. EUR (0,55 % HDP)
• 2014: 1 102 mil. EUR (0,54 % HDP)
• 2015: 1 164 mil. EUR (0,56 % HDP)
• 2016: 956 mil. EUR (0,44 % HDP)
• 2017: 935 mil. EUR (0,41 % HDP).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

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

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Za rok 2017 dosáhla hodnota vývozu z ČR do Finska výše 23,6 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 15 % (!)
v porovnání s rokem 2016. Po obdobích stagnace vzrostl o 9 % i finský dovoz do ČR. Saldo ve prospěch ČR zůstává i
nadále velmi vysoké (cca 500 mil. EUR, tj. téměř 13 mld. Kč) - náš vývoz je více než dvojnásobkem dovozu. Obrat
vzájemného obchodu za sledované období se zvýšil o téměř 14 %.

Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis. EUR):
Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo

EUR poř. index EUR poř. index EUR poř. index EUR
2013 587 103 23. 100,1 309 762 39. 89,0 896 865 30. 96,0 277 341
2014 693 147 22. 118,1 373 975 35. 120,7 1 067 122 26. 119,0 319 172
2015 755 372 21. 107,7 394 475 34. 103,7 1 149 847 25. 106,3 360 898
2016 774 849 23. 102,6 362 413 37. 91,9 1 137 263 27. 98,9 412 436
2017 895 271 22. 115,5 398 298 37. 109,9 1 293 845 27. 113,8 496 696

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Základem našeho vývozu v roce 2017 bylo (dle klasifikace SITC1) zboží seskupené ve třídě 7, což jsou stroje a dopravní
prostředky (69,6 % z hodnoty vývozu). Tato skupina výrobků se vyznačuje vyšším podílem přidané hodnoty, což je pro
české exportující firmy předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti. Třída 7 zahrnuje mj. osobní automobily Škoda, s
nimiž je podle dovozce firmy Helkama mezi finskou veřejností spokojenost a vzhledem k probíhajícímu oživení na trhu,
lze předpokládat zájem o škodovky i nadále (v roce 2017 byla Škoda třetí nejprodávanější značkou). Další skupiny
za skupinou 7 hodnotově zaostávají, druhou významnou položkou je třída 6 (průmyslové zboží, mj. i televizory Panasonic,
které patří mezi 3 nejprodávanější značky) s podílem 14 % a třetí v pořadí je třída 8 (různé hotové výrobky) s cca 9%
podílem. Uvedené tři skupiny (7, 6 a 8) zahrnují téměř 93 % veškerého českého exportu do Finska.

V dovozu z Finska dominují třídy 6 (průmyslové zboží) a 7 (stroje a dopravní prostředky), s podílem 35, resp. 33 %, třída 5
(chemikálie) pak tvoří 16 % finského dovozu.

V rámci podrobnějšího členění (dle HS2) byla největší vývozní položkou v roce 2017 motorová vozidla (tř. 87), jež se na
celkovém exportu do Finska podílela cca 35 %, dále stroje a přístroje mechanické (tř. 84) s 22,8 %, elektronické
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přístroje (tř. 85) s podílem 12,3 % a výrobky ze železa a oceli (tř. 73) s více než 6% podílem.

Největší dovozní položkou byly elektronické přístroje (tř. 85), jež se na dovozu podílely více než 15 % a dále papír a
karton (tř. 48) s podílem 14 %.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu dle HS4 (2017):

• 8703 Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob
• 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
• 8471 Stroje automatického zpracování dat, jednotky, snímače ap
• 8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn
• 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky
• 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
• 7326 Výrobky ostatní z železa, oceli
• 7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli
• 8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny
• 8528 Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje.

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu dle HS4 (2017)

• 4810 Papír karton ap natírané kaolínem aj barvené
• 4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová
• 8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna
• 7219 Výrobky ploché válce z oceli nerez nad 600 mm
• 8532 Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací
• 8436 Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně
• 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj
• 3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách
• 8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě
• 8504 Transformátory el měniče statické induktory.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2017 patřily mezi nejvíce vyvážené služby do Finska jednoznačně telekomunikační, IT a informační služby (45%
podíl), dále služby v oblasti cestovního ruchu (22 %), dopravy (18 %) a služby zpracování zboží (6 %). V oblasti dovozu
služeb největší podíl zaujímaly telekomunikační, IT a informační služby (36 %), dále služby v oblasti dopravy (28 %),
podnikatelské služby (15 %) a služby v oblasti cestovního ruchu (13 %).

Bilance vzájemné výměny služeb (v mil. Kč):
Vývoz služeb

(příjmy)
Dovoz služeb

(výdaje)
Obrat Saldo

2013 3 557 1 366 4 923 2 191

2014 3 763 1 654 5 417 2 109

2015 4 807 1 827 6 634 2 980

2016 5 110 1 891 7 001 3 219

2017 5 391 1 902 7 293 3 489

Zdroj: ČNB, statistika platební bilance, struktura b.ú.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Zatímco se podle statistiky Finské banky pohybovaly finské investice v ČR po několik let v řádu 100-150 mil. EUR (161
mil. EUR v roce 2015), v roce 2016 pak došlo ke skokovému zvýšení investovaných financí na téměř 250 mil. EUR.
Investice českých firem ve Finsku jsou pak přibližně o řád menší (5 mil. EUR v roce 2016) - podrobné údaje jsou
uvedeny v tabulce v části 2.5.

Nejvýznamnější FI investice v ČR:

• KONE - výroba výtahů a eskalátorů, závod v Ústí nad Labem postaven v roce 2004.
• TIETO - IT služby, software, consulting, činnost zahájena v roce 2004, celkem 2 500 osob, s IBM největší firma v ČR v

oblasti softwarových a konzultačních řešení.
• STORA ENSO - dřevařská výroba, pelety, teplárna (z bioodpadů), výstavba kombinovaného závodu na výrobu tepla

a energie ve Ždírci nad Doubravou otevřen v r. 2016.
• YIT - developerská společnost, výstavba a prodej bytů, na českém trhu od roku 2008, v roce 2012 odkoupil YIT

developerský projekt na výstavbu 300 bytů v pražských Modřanech.
• ALMA MEDIA - koncem roku 2011 oznámila největší finská mediální skupina Alma Media, že koupila za 35 mil. EUR

největší českou firmu na zprostředkování práce LMC, s.r.o.

Nejvýznamnější české investice ve Finsku:

• ŠKODA TRANSPORTATION - vlastník dceřiné společnosti TRANSTECH OY, převzetí v srpnu 2015, přední evropský
výrobce dvoupodlažních železničních jednotek, výrobce nízkopodlažních tramvají určených převážně pro náročné
klimatické podmínky ve Skandinávii, více než 550 zaměstnanců, záměr proniknout i na evropské trhy.

•
VAFO PRAHA – výrobce prémiových krmiv pro psy a kočky značky Brit, v roce 2018 vstup do finské společnosti Prima
Pet – lídra na finském trhu krmiv pro domácí zvířata (pobočky i ve Švédsku a Polsku, výrobní závod v Estonsku).

Dle dostupných informací lze zařadit mezi nejvýznamnější níže uvedené firmy a společnosti, které se významnou měrou
podílely na rozvoji česko-finských obchodních vztahů:

Český vývoz:

• ŠKODA AUTO, a.s.
• PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• METROSTAV, a.s.
• VÍTKOVICE STEEL, a.s.
• KONE, s.r.o.
• PHILIP MORRIS ČR, a.s.
• TOS KUŘIM, s.r.o.
• MITAS, a.s.
• MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s.
• TOS VARNDSDORF, a.s.
• ŠKODA POWER, a.s.
• UNILEVER ČR, s.r.o.
• OP PAPÍRNA, s.r.o.
• FERONA, a.s.
•
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PROCTER & GAMBLE
• KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
• NOKIAN TYRES, s.r.o.
• MERIMEX, s.r.o.
• NOKIA CZ, s.r.o.
• OUTOKUMPU, s.r.o.
• RUUKI CZ, s.r.o.

Český dovoz:

• UNILEVER ČR, s.r.o.
• OP PAPÍRNA, s.r.o.
• FERONA, a.s.
• PROCTER & GAMBLE
• KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
• NOKIAN TYRES, s.r.o.
• MERIMEX, s.r.o.
• NOKIA CZ, s.r.o.
• OUTOKUMPU, s.r.o.
• RUUKI CZ, s.r.o.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V obchodní oblasti platí v současné době tyto smlouvy a dohody:

• Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstup v platnost 1. 5.
2004

• Dohoda o ochraně a podpoře investic, podepsána 6. 11. 1990, vstup v platnost od 23. 10. 1991 (zákon č. 478/91)
• Dohoda o zabránění dvojímu zdanění, podepsána 2. 12. 1994, vstup v platnost od 12. 12. 1995 (zákon č. 43/96).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Bilaterální spolupráce v oblasti rozvojové pomoci se soustřeďuje pouze na vzájemnou výměnu zkušeností. V tomto směru
jsou Finové velmi vstřícní a ochotně (na žádost české strany) organizují školení českých expertů na finských partnerských
ministerstvech a technických centrech.
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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

Export do Finska lze zvýšit za předpokladu, že firmy přijdou na trh z konkurenceschopným výrobkem a cenou. Trh má
všechny znaky obtížného a málo propustného teritoria, Finsko - podobně jako ČR - podporuje export a prioritní trhy,
jako např. Čínu a Rusko. Je malý (5,5 mil. obyvatel), saturovaný (Finové se snaží vyrábět vše), konzervativní (pronikání
nového výrobku či služby trvá léta) a v rámci EU poměrně vzdálený. Rovněž je třeba připustit, že zprávy se šíří ve Finsku
velmi rychle a proto je třeba dbát na to, aby to byly převážně zprávy pozitivní (dobré reference o firmách, úspěchy našich
firem ve Skandinávii, neexistence korupce, atd.)

Příležitosti pro naše firmy jsou v následujících rovinách:

• zvýšení exportu zavedených výrobků (automobily Škoda, obráběcí stroje TOS, zdravotnická technika, nápoje, výrobky
chemického průmyslu, klimatizační jednotky)

• účast ve výběrových řízeních na velké projekty v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, subdodávky pro
finální výrobce, služby

• využití nově se rozvíjejících sektorů (např. těžební průmysl).

Kromě uvedených hodnotově významných obchodních případů, lze obrat zvýšit vývozem komponentů a služeb. Poptávka
po subdodávkách poroste, což je pro české firmy výhodné z hlediska nemožnosti zajistit kompletní investici. Některé
subdodávky pro finské odběratele jsou realizovány přes Německo a další evropské země (zejména pro energetický
sektor).

Je třeba, aby české subjekty více využívaly specializovaných veletrhů a výstav. Společná účast firem, zapojení kanceláře
CzechTrade ve Stockholmu (CT má v tomto směru dobrou zkušenost) nebo katalogová prezentace je vhodnou formou
prvotních kontaktů.

Příležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Evropská komise stanovila v roce 2016 členským státům EU národní limity pro snížení emisí skleníkových plynů v oblasti
dopravy, zemědělství a bydlení. Dle uvedeného nařízení musí Finsko v letech 2021-2030 zredukovat emise v těchto
sektorech až o 39 %. Přes dlouhodobě aktivní přístup Finska znamená požadavek na tak významné snížení emisí pro
oblast dopravy velkou výzvu. Velké vzdálenosti způsobují, že se značná část energií v zemi spotřebovává právě v sektoru
dopravy. K dosažení předepsaného emisního cíle tak bude muset tento sektor projít poměrně výraznou strukturální i
technickou změnou, což otevírá možnosti pro české exportéry – vláda se hodlá zaměřit na podporu ekologičtější
hromadné dopravy osob (dálkové i městské, podpora železnic). Nutností bude i výrazná obměna vozového parku
(plynový a elektrický pohon vozidel či motory na biopaliva – počítá se se zvýšením podílu bio směsí v palivech až na 40
%.). Ve městech je zřejmá snaha municipalit o přesunutí většího počtu veřejných dopravních prostředků na koleje. Nově
budou jezdit tramvaje v Tampere, uvažuje o nich Turku, v oblasti hlavního města je mj. plánovaná výstavba rychlodráhy
„Jokerit Line“, která je kolejovou půlkruhovou spojnicí okolo města (práce by měly začít v r. 2019).
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Důlní, těžební a ropný průmysl

Po letech útlumu finského hospodářství dochází již od roku 2016 k jeho výraznému oživení, které se dotýká i těžebního
sektoru. Počet vrtů ve Finsku se v roce 2016 zvýšil o celých 37 % (přes celosvětový pokles), objem investic do
prospektorské činnosti se zvýšil o cca 30 % na 40 mil. EUR. Ještě větší skok bylo možno zaznamenat u investic do vlastní
těžební činnosti, jejichž trend nejlépe vyjadřuje míru optimismu investorů – zatímco v letech 2006-2015 se jednalo o cca
2,5 mld. EUR, v následujících 10 letech (2016-2025) se očekávají investice do těžebního sektoru ve výši 3-5 mld. EUR
(80-130 mld. Kč). V roce 2016 tak bylo do těžebního sektoru vloženo ve formě investic již 242 mil. EUR (cca 6,5 mld. Kč),
což představuje v porovnání s rokem 2015 nárůst o 54 %. Na optimismu přidávají i výsledky průzkumných týmů,
v nedávném období došlo na území Finska k několika významným nálezům nových ložisek perspektivních nerostných
surovin. Očekávaný rozvoj finského těžebního průmyslu, založený na výše uvedených skutečnostech, vytváří příznivé
podmínky pro uplatnění pokročilých a spolehlivých českých technologií a výrobků na místním trhu (včetně severských
oblastí), přičemž nejspolehlivější bránou pro jejich uvedení je účast na specializovaných konferencích a veletrzích
EuroMining.

Energetický průmysl

Finsko postrádá jakékoliv domácí zdroje fosilních paliv a musí tak veškerou ropu, zemní plyn a uhlí dovážet. Závislost na
dovozech (většinou z Ruska), požadavky EU a Kjótského protokolu v oblasti snižování emisí i silné environmentální cítění
jsou hlavními příčinami toho, že Finsko intenzivně usiluje o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE - biomasa,
hydroenergie, větrná a solární energie, tepelná čerpadla) a o rozvoj jaderné energetiky. Cílem vlády je dosažení
„carbon-free“ energetického mixu do roku 2050 – již v roce 2020 by měly obnovitelné zdroje zajišťovat 38 %
energetických potřeb země, v roce 2030 by měl tento podíl dosáhnout již 50 %. Kromě tradičního využívání biomasy
hodlá finská vláda výrazně podporovat rozvoj „větrné“ energie (do roku 2030 částkou cca 3 mld. EUR) i pokročilých
solárních systémů. Především ve využívání větrné energie existuje ve Finsku dosud nevyužitý potenciál, přes dobré
podmínky je instalovaný výkon na obyvatele dosud pod evropským průměrem. Přes uvedenou intenzivní podporu
změnila v roce 2017 finská vláda svůj postoj k problematice podpory OZE. Současný systém plošného poskytování
podpor je velmi drahý, a proto bude pro léta 2018 – 2020 nahrazen modelem založeným na aukcích s omezenou státní
podporou. Od roku 2020 by pak sektor OZE měl fungovat již zcela bez podpor a za plně tržních podmínek. Kromě
dodávek pro sektor „obnovitelných energií“ existují exportní příležitosti i v dalších oblastech energetiky. Finsko má v roce
2019-2020 zahájit výstavbu prvního bloku nové jaderné elektrárny Hanhikivi 1, modernizacemi prochází řada uhelných a
vodních elektráren i elektrická přenosová infrastruktura.

ICT

Sektor ICT zaznamenává i nadále ve Finsku výrazný rozvoj. V r. 2015 bylo Finsko dokonce na předním postu v žebříčku
„Digital Economy and Society Index“ sestaveném Evropskou komisí. Možným důvodem může být i fenomén jménem
Nokia. Její rozmach a úspěch motivoval značné množství mladých lidí ke studiu technických oborů – ve Finsku má 2,2 %
absolventů ve věku pod 30 let titul z technologicky a matematicky zaměřených oborů (např. v Německu je to 1,6). Rozvoji
ICT sektoru pomohly paradoxně i následné problémy Nokie – propouštění odborníci začali zakládat nové ICT firmy,
objevilo se mnoho start-upů v oblasti ICT. Finsko však rovněž značně investuje do R&D (v r. 2015 tyto výdaje činili 2,9 %
HDP). Finsko je rovněž země inovací. Podle hodnocení nezávislé US agentury ITIF (The Information Technology and
Innovation Foundation) bylo Finsko v r. 2016 globálně největším zdrojem inovací. V zemi je v tomto sektoru zaměstnáno
350 000 profesionálních pracovníků, každoročně dokončí univerzity tohoto zaměření dalších 15 000 absolventů. Počet
softwarových firem v posledních letech vzrostl o 40 %. V současnosti je ve Finsku zřetelný trend digitalizace, a to napříč
všemi sektory – existuje zde tedy poměrně široké pole pro uplatnění českých řešení, a to především v oblasti
specializovaných aplikací (doprava, zdravotní a sociální služby, vzdělávání atd.).
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Obranný průmysl

České firmy mají příležitost reagovat na výrazný zájem finské strany prohlubovat obrannou spolupráci s evropskými
zeměmi, a to jak v EU (v rámci projektu PESCO), tak i NATO. Finsko si uvědomuje změny v bezpečnostním prostředí v
Evropě a chce na ně reagovat jak početním posílením svých ozbrojených sil, tak i (a to především) značnými investicemi -
do roku 2020 by se měly výdaje na obranu zvýšit z dnešních 1,8 % až na 2,3 % HDP. Ve vztahu k ČR podporuje vývozní
možnosti i skutečnost, že Ministerstvo obrany Finska má zájem aktivovat existující Memorandum of Understanding, jež
pro obchodní spolupráci vytvoří vhodný rámec.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Vysoce kvalitní a technologicky sofistikované lékařské vybavení má ve Finsku tržní potenciál. Finský trh se zdravotnickými
technologiemi v posledních letech silně roste, přičemž import zaznamenává stabilní silný růst (cca o 4 % ročně). V roce
2015 byla parlamentem schválena nová strategie zdravotní péče ve státním sektoru (provádí cca 75 % výkonů), přičemž
jejím hlavním cílem je vyrovnat kvalitu péče ve státních a soukromých zařízeních. To bude mj. znamenat rozšíření
zdravotnických kapacit či výrazné investice do nového zdravotnického vybavení. Součástí návrhu je i tzv. volný výběr
poskytovatele služeb (pro pacienty i zdravotnická zařízení), což by mělo uvolnit trh pro vstup nových subjektů. Vládní
návrh konkrétního zákona o reformě zdravotnických a sociálních služeb však parlament prozatím neschválil v plném
znění, očekává se, že nový návrh bude předložen v březnu 2018. Kromě zdravotnického zařízení je možné nalézt vývozní
potenciál i v oblasti léčiv. V roce 2016 země dovezla farmaka v hodnotě více než 2,15 mld. EUR (meziročně 7,5 % nárůst),
dovoz léčiv představuje téměř 4 % celkového finského importu.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3002 – Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací

HS 3004 – Léky odměřené ne krev. antiséra apod., vata
aj.

HS 3005 – Vata, gáza, obinadla apod. zboží

HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. apod. pro holičství
aj.
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Důlní, těžební a ropný průmysl HS 3602 – Výbušniny připravené, ne práškové výmětné

HS 3603 – Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky
apod.

HS 4010 – Pásy dopravník., řemeny hnací, z kaučuku
vulkan.

HS 8425 – Kladkostroje, zaříz. Zdvihací, výtahy, rumpály
apod.

HS 8428 – Zařízení ost. Zdvihací, nakládací, manipulační

HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s
pohonem

HS 8430 – Stroje ost. srovnávací ap. pluhy frézy

HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem, ne
elektr.

HS 8474 – Stroje k třídění, prosévání apod. zemin,
kamenů aj.

Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8601 – Lokomotivy, lokotraktory

HS 8603 – Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové

HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou,
osobní

HS 8703 – Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu
osob

HS 8704 – Vozidla motorová pro dopravu nákladní
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Energetický průmysl HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny, kola, vodní regulátory

HS 8418 – Chladničky, boxy mrazicí aj.; čerpadla tepelná

HS 8419 – Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8501 – Motory, elektrické generátory

HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační

HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory

HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče, elektr. ost. izolované aj.

Obranný průmysl HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje
(radary)

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole

HS 9303 – Ostatní střelné zbraně

HS 9304 – Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné

ICT CPA 61 – Telekomunikační služby

CPA 62 - Služby v oblasti programování a související
služby

CPA 63 – Informační služby

5.2 Kalendář akcí

Většina veletrhů je pořádána ve výstavním centru v Helsinkách - SUOMEN MESSUT, HELSINGIN MESSUKESKUS.
Nejvýznamnější veletržní akce je možno vyhledat na následujících webových stránkách: http://messukeskushelsinki.fi.

Kalendář všech výstav a veletrhů konaných i v ostatních finských městech je k dispozici na internetové adrese
www.messuliitto.fi. Informace o výstavách v Tampere jsou na stránkách www.tampereenmessut.fi.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Finsko

24/37 http://www.businessinfo.cz/finsko © Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

http://messukeskushelsinki.fi
http://www.messuliitto.fi
http://www.tampereenmessut.fi
http://www.businessinfo.cz/finsko


6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

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

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

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

Většina distribučních a prodejních kanálů je průchodná, výjimku tvoří dovoz alkoholu (částečná monopolizace a licenční
proces). Velké obchodní organizace např. KESKO a STOCKMANN dávají přednost tradičním finským dodavatelům. Českým
firmám majícím zájem dodávat své výrobky velkým prodejním řetězcům se proto doporučuje vyhledat nejprve finského
obchodního zástupce, který vstoupí do jednání s nákupčími významných distribučních firem. Zástupci pracují za běžnou
provizi, většinou zastupují více firem nebo mají exkluzivitu i pro jiná teritoria. Většina z nich se koncentruje na oblast
Helsinek a dvě další velká finská města Tampere a Turku.

Na rozdíl od některých jiných evropských zemí je ve Finsku dáván větší důraz na kvalitu zboží a na trhu je méně
dováženého levného zboží z Asie. Výhodou pro české exportní firmy může být celkově vysoká cenová úroveň ve Finsku,
nevýhodou zase omezená absorpce trhu (5 mil. obyvatel), široká paleta zboží místní provenience a finský patriotismus
ztěžuje vstup na něj. U nabídky spotřebního zboží bývá často překážkou požadavek na adjustaci ve finštině. I přes
zmiňovanou omezenou absorpci trhu mohou být finské firmy významnými odběrateli české produkce, navíc některé z
nich reexportují zboží do pobaltských republik a Ruska.

V obchodování s ČR si v ojedinělých případech finské firmy stěžovaly na nespolehlivost partnerů (nereagování na
korespondenci), náhlou změnu obchodní politiky (snaha změnit cenu po uzavření kontraktu) či neplnění podmínek
kontraktu (nízká kvalita, pozdní dodací lhůty). Informace o negativních zkušenostech se ve Finsku velmi rychle šíří,
důvodem pro odmítnutí zakázky může být nízká kvalita zboží, nedodržení dodací lhůty předcházející dodávky apod.

Řadu významných firem a kontaktů si mohou zájemci o kontakty na finské instituce a firmy vyhledat sami prostřednictvím
internetové stránky www.contactfinland.fi.

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

Finsko je od roku 1995 členem EU. Ve vztahu k ostatním členům Unie se obchodní vztahy řídí pravidly jednotného
vnitřního trhu (JVT) a vyznačují se vysokým stupněm otevřenosti. Platnost Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi
Českou republikou a Evropskou unií skončila vstupem ČR do EU a nyní platí Smlouva o přistoupení ČR k EU. Dovozní
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podmínky, dokumenty, originalita zboží, celní systém a kontroly jsou tudíž upraveny touto dohodou a předpisy
navazujícími.

Upozorňujeme, že liberalizace obchodu v rámci JVT neznamená vlastní výklad pravidel a nařízení platných ve Finsku.
Například finské orgány mají právo kontrolovat zatížení nákladních vozidel a zajištění nákladu. Rovněž mohou běžně
provést test na užívání alkoholu zejména po příjezdu trajektů z Německa, Estonska či Švédska.

Ochrana domácího trhu

Mimo rámec dohod o pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, smluv o ochraně duševního vlastnictví (s EU nebo
bilaterálně) či legislativy pokrývající vojenskou a jadernou oblast, existuje poměrně efektivní systém ochrany místního
trhu.

Do tohoto systému lze například zařadit formy:

• legislativní (ochrana spotřebitele: přísnější fytosanitární předpisy, kvalitní ekologické obaly, dvojjazyčné nápisy, atd.)
• subvenční (dotace do zemědělství)
• psychologické („co je finské, je kvalitnější", jistý konservatismus v jednání)

Finsko zavedlo v souladu s unijní legislativní úpravou předmětné činnosti s platností od 14. srpna 2009 přísnější pravidla
pro zahraniční přepravce. Podle nového zákona je dovoleno zahraničnímu přepravci (z EU nebo EEA) provést se stejným
vozidlem nejvýše tři dopravní operace během sedmi dnů po zahájení cesty do Finska. Sedmidenní lhůta začíná dnem, kdy
je mezinárodní náklad vyložen na území Finska. Každé vyložení nákladu je považováno za jednu dopravní operaci.
Například, byl-li náklad dopraven z přístavu na tři různá místa ve Finsku, bude naplněno ustanovení zákona o třech
dopravních operacích. Přepravce musí prokázat počet vykládek, v opačném případě bude dopravní operace přerušena.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku nenaráží na žádné neobvyklé překážky (viz Obchodní zákoník, část
3). Je třeba znát legislativu upravující pracovněprávní vztah k místním silám. Značná práva pracujících v sociální oblasti a
složitý daňový systém poněkud komplikují zřízení pobočky ve Finsku.

I v tomto případě je vhodné obrátit se na zkušenou komerčně právní kancelář. Více informací ke zřízení kanceláře ve
Finsku je k dispozici na stránkách Enterprise Finland: www.yrityssuomi.fi/en. Kontakty na finské právní firmy, které jsou
schopny zahraniční kancelář či společný podnik otevřít, jsou uvedeny na webové stránce: www.contactfinland.fi. Podmínky
zakládání firem jsou popsány na stránkách www.enterprisefinland.fi a instrukce k registraci jsou uvedeny na stránkách
Úřadu pro patenty a registrace (National Board of Patents and Registration) www.prh.fi.

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

Jako nejefektivnější forma propagace se jeví oficiální účast země na významných veletržních akcích (např. Finntec,
Subcontracting, Matka) za přítomnosti podniků a firem a ve spojení s doprovodným programem. Rovněž účast
jednotlivých firem na specializovaných výstavách a veletrzích napomáhá k šíření jména výrobce či obchodníka.
Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy ve Finsku se konají především v Helsinkách, Turku a Tampere. Reklama v HSP je
poměrně drahá a nepřináší očekávaný efekt. Nejlepší reklamou pro ČR je samotný výrobek. Kvalitní výrobky, jako např.
české dopravní prostředky, dělají dobrou reklamu České republice a potažmo i výrobcům z jiných oborů.
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Velmi efektivním způsobem v oslovování nových klientů je rozhodně přímý marketing zaměřený na konkrétní manažery
nákupu. Rozhodně nestačí pouhé zaslání propagačního emailu, je nutné se s rozhodující osobou minimálně spojit
telefonicky a vyžádat si osobní prezentační schůzku. S prvotní akvizicí při identifikaci, oslovení a domluvení osobních
schůzek může v rámci asistenčních služeb pomoci skandinávské zastoupení agentury CzechTrade.

Reklama v běžných médiích (TV a tisk) je neúměrně drahá, inzerci v odborném tisku lze doporučit za předpokladu, že
novináři navštíví ČR.

V době elektronických médií může dobrou práci odvést internet (např. webové stránky ZÚ, CzechTrade (zejm. zahraniční
kancelář ve Stockholmu, CzechTourism a CzechInvest).

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

leden MATKA – TRAVEL FAIR Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu

leden (nepravidelně) SHOE AND BAG SHOW Veletrh obuvnického a kožedělného
průmyslu

únor INTERNATIONAL BOAT SHOW Mezinárodní výstava lodí

březen (1 x za dva roky) GASTRO Mezinárodní veletrh gastronomie
březen (1 x za dva roky) VIINIEXPO Mezinárodní vinařský veletrh

duben (1 x za dva roky) FINNTEC Mezinárodní strojírenský veletrh

duben/květen (1 x za dva roky) CHEMBIO FINLAND Chemický a biotechnologický
průmysl

červen (1 x za tři roky) PULPAPER Mezinárodní výstava papírenského
průmyslu

září (1 x za dva roky) AUTOMAATIO Automatizace výrobních procesů

září (1 x za dva roky) MECA TEC Strojírenství a komponenty

září (1 x za dva roky) FINN BUILD Mezinárodní veletrh stavebnictví

září (1 x za dva roky) HABITARE Veletrh nábytku a bytových doplňků

září (1 x za dva roky) ELKOM Mezinárodní veletrh elektroniky

říjen (1 x za dva roky) LIGHT, ELEKTRICYTY & TELE Elektřina a telekomunikační technika

říjen (1 x za dva roky) ENVIRONMENT & MUNICIPAL
ENGINEERING

Životní prostředí a zpracování
odpadů

říjen (1 x za tři roky) PACTEC Veletrh obalové techniky a
manipulačních zařízení

říjen (1 x za dva roky) FINNSEC Mezinárodní veletrh bezpečnostní
techniky

říjen BOOK FAIR Knižní veletrh

říjen WINE, FOOD & GOOD LIVING Víno, potraviny

říjen/listopad FASHION, BEAUTY, HEALTH Mezinárodní veletrh "módy, krásy a
zdraví"

listopad SKIEXPO Veletrh zimních sportů

listopad - prosinec MOTOR SHOW Výstava automobilové techniky

Uvedené veletrhy a výstavy jsou pořádány ve výstavním centru v Helsinkách - SUOMEN MESSUT, HELSINGIN
MESSUKESKUS. Nejvýznamnější veletržní akce je možno vyhledat na jeho webových stránkách:
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http://messukeskushelsinki.fi. Kalendář všech výstav a veletrhů konaných i v ostatních finských městech je k dispozici na
internetové adrese www.messuliitto.fi.

Pozn.: Mezi nejvýznamnější veletržní akce ve Finsku je možno zařadit mezinárodní veletrh průmyslové produkce
ALIHANKINTA (SUBCONTRACTING). Na této akci, kterou doporučujeme českým výrobním a exportním firmám, se setkávají
výrobci a obchodníci převážně ze strojírenského a elektrotechnického oboru. V menší míře jsou vystavovány i výrobky z
jiných oborů (plasty, design aj.). Veletrh se koná každoročně v září v Tampere. Podrobné informace je možno získat na
následující internetové adrese: www.tampereenmessut.fi.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

I když i ve Finsku je možné (ač zřídka) se např. na tržištích setkat s padělanými výrobky značkových výrobců spotřebního
zboží, ve vztahu k českým subjektům nebylo dosud zaznamenáno porušení ochrany práv duševního vlastnictví.
Problematikou ochrany duševního vlastnictví se zabývá National Board of Patents (Úřad průmyslového vlastnictví):

National Board of Patents and Registration of Finland
Arkadiankatu 6 A
P.O.Box 1140
00101 Helsinki
Tel.: +358-9-6939-500
Fax: +358-9-6939-5328

6.6 Trh veřejných zakázek

Finsko jako člen EU oznamuje významné veřejné zakázky prostřednictvím EUROPEAN JOURNAL. O významných
výběrových řízeních informuje Velvyslanectví České republiky v Helsinkách prostřednictvím portálu www.businessinfo.cz.

Informace o jednotlivých tendrech je možné nalézt na adrese www.hankintailmoitukset.fi - většina tendrů je však
k dispozici pouze ve finštině. Ve většině případů je také potřeba dodat všechny potřebné dokumenty pro účast v tendru
rovněž pouze ve finském jazyce.

Řada tendrů je "šitá na míru" finským firmám, a proto jejich úspěšnost je vysoká. Přesto vyzýváme touto cestou české
firmy, aby věnovaly veřejným zakázkám větší pozornost - ZÚ je připraven poskytnout další informace k jednotlivým
tendrům.

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

Řešení obchodních sporů

Základním předpokladem zabránění sporu je precizně formulovaná smlouva. Finské firmy dávají přednost smírnému
řešení obchodních sporů. Na základě dosavadních zkušeností nedoporučujeme zapojení ruských obchodních či
zprostředkovatelských firem. Pokud je konečným odběratelem ruský zákazník, je též doporučováno, aby k vyrovnání
závazků došlo před odesláním zboží, případně před zadáním zakázky do výroby apod. Doporučuje se, aby právní kroky
proti finským firmám byly vedeny prostřednictvím finských právních kanceláří případně korektorských firem, protože
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finské právo neumožňuje třetí straně nahlédnout do finských registrů (současná situace není přehledná, protože může
dojít ke kolizi finského práva jako práva primárního s právem unijním).

Prevence možných rizik vede k minimalizaci vzniku sporu. Mezi nejcitlivější místa patří dodržení kvality a dodací lhůty.
Náhradní plnění v rozsahu škody patří mezi nejběžnější způsoby řešení kvalitativních a kvantitativních reklamací.

Problémy a rizika místního trhu

Finsko je zemí EU s běžnými mezinárodně uznávanými zvyklostmi v obchodním a společenském styku. Firmy vesměs
jednají čestně a s vědomím, že nemohou podstoupit nadměrná rizika. Citlivě reagují na cenový nátlak a odmítají
spekulační jednání.

Po vyčištění bankovního sektoru v druhé polovině 90. let téměř neexistuje bankovní a platební riziko. U nového zákazníka
je však vhodné opatřit si bankovní informaci. Pomalost, váhavost v rozhodování a chladnost v jednání jsou často
průvodními znaky v obchodním styku, ale je to jen projev konsensuálního a kolektivního jednání.

ZÚ však upozorňuje na ojedinělé případy výskytu nečestného jednání (např. ve stavebnictví), o kterém referovala finská
média. Doporučujeme, zejména v případě velkých zakázek, pořízení výpisu z Národního úřadu pro patenty a registrace.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka finské klientely je velmi vysoká. Běžnou platební podmínkou (u kusového zboží) je úvěr nebo platba
proti dokumentům. Ostatní platební podmínky (plat předem, akreditiv) závisí na předmětu kupní smlouvy a dohodě obou
stran.

Ze zkušeností obchodně-ekonomického úseku jsou z minulých let známy ojedinělé případy, kdy se finské firmy dostaly do
finančních potíží a následně české firmě nezaplatily za dodané zboží či služby. Proto i ve Finsku je třeba při obchodních
operacích postupovat standardním způsobem, zákazníka důkladně prověřit a placení zabezpečit vhodnou formou.

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

Místní zvyklosti

Česká republika je ve Finsku vnímána jako vyspělá průmyslová země s tradiční výrobou a zejména kvalitním strojírenstvím.
Finští obchodníci mají dobré znalosti o českém průmyslovém a exportním potenciálu. Český exportér může počítat s tím,
že finský partner je na jednání dobře připraven a jeho znalosti o českém prostředí jsou objektivní. Transparentnost a
otevřenost jednání je proto schůdnou cestou k uzavření dohody. Finská ekonomika je neméně otevřená a neméně závislá
na exportu jako naše, a proto prosadit se na trhu lze pouze za předpokladu, že naše firma nabízí technologicky vyspělý,
unikátní nebo cenově konkurenceschopný výrobek.

Kompromisy pro uzavření dohody jsou možné a finští partneři, kteří se účastní jednání jsou plně kompetentní je učinit.
Případná (byť dílčí) dohoda platí a není nezbytné ji ihned potvrzovat písemně. Spolehlivost a serióznost patří v tomto
směru mezi ceněné vlastnosti finských obchodníků.

Je třeba také uvést, že Finové jsou citliví na nečestné a podvodné jednání. Tím ale neříkáme, že se nelze setkat s
výjimkami, a proto i ve Finsku je třeba opatrnosti zejména u menších firem. S tím souvisí i zjištění finanční situace firem.
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Relativně snadný je přechod na oslovování křestními jmény, zejména když je zřejmé, že partneři se budou setkávat
pravidelně i později. Zcela běžná je tato forma komunikace např. u zaměstnanců na jednom pracovišti, a to i u velkých
nadnárodních korporací včetně jejich nejvyššího managementu. Přes relativně osobní charakter komunikace nejsou
pracovní vztahy tímto nijak dotčeny a služební odstup zůstává zachován. Přístup Finů ke komunikaci s obchodními
partnery je postaven na několika základních rysech: pozorné naslouchání, častá mlčenlivost, rezervovanost, zdrženlivá
vyjádření a konkrétní argumentace. Mezi další významné rysy patří finská přesnost a spolehlivost - na jednání je proto
lépe přijít o pět minut dříve než o jednu minutu později.

Pokud se ohlašujeme telefonem, je nezbytné se představit celým jménem bez titulů a říci jméno firmy, kterou
zastupujeme. U titulů existuje výjimka u významných pozic, např. profesor nebo docent v akademickém prostředí, stačí
však jednou na úvod jednání.

Finové mají tendenci mluvit otevřeně a bez okras. Ano znamená "ano!" a ne znamená "ne!". Odmlky neznamenají
nezájem nebo aroganci. Je to způsob, kterým Finové vyjadřují slušnost. Neskáčou do řeči (na rozdíl od nás), ale vyžadují
stejný čas, který byl dopřán partnerovi. "Small talk" - uvolněná konverzace - neškodí a je dokonce vítaná. Tématem však
nikdy nesmí být plat, daně nebo náboženství. Ideálním, neškodným obsahem úvodního rozhovoru je hokej, počasí a
koníčky. Přehledem o finské literatuře, kultuře či poslední medaili finského sportovce lze jen získat.

Spropitné - služba je obvykle zahrnuta v ceně a proto není třeba počítat se spropitným. Výjimku tvoří odměna za
výjimečně kvalitní službu, která se pohybuje kolem 10 %. Běžným zvykem je dát spropitné poslíčkům a portýrům v
hotelích a restauracích.

Taxi - patří mezi nejběžnější dopravní prostředek o víkendech a svátcích (už vzhledem k tomu, že jízda pod vlivem
alkoholu se přísně trestá a návraty z večírků a oslav v podroušeném stavu nemají Finové v povaze). Taxi je možné
objednat telefonicky, nastoupit na parkovištích označených TAKSI nebo i zastavit v provozu pokud je rozsvícený žlutý
transparent.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• finština, švédština
• ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, ruština
Svátky v roce 2018
• 1. ledna - Nový rok, Uudenvuodenpäivä
• 6. ledna - Zjevení Páně, Loppiainen
• 30. března - Velký pátek, Pitkäperjantai
• 1. dubna - Velikonoční neděle, Pääsiäispäivä
• 2. dubna - Velikonoční pondělí, 2. Pääsiäispäivä
• 1. května - svátek Vappu, 1. Máj, Vappu, suomalaisen työn päivä
• 10. května - Nanebevstoupení Páně, Helatorstai
• 20. května - Hod boží svatodušní, Helluntaipäivä
• 22. června - předvečer slunovratu, Juhannusaatto
• 23. června - Slunovrat*,Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
• 3. listopadu - svátek Všech svatých, Pyhäinpäivä
• 6. prosince - Den nezávislosti, Itsenäisyyspäivä
• 24. prosince - Štědrý den*, Jouluaatto
• 25. prosince - 1. svátek vánoční, Joulupäivä
• 26. prosince - 2. svátek vánoční, Tapaninpäivä

* označené dny nejsou oficiálními svátky Finska, ale dny volna - v tyto svátky jsou školy, úřady a převážná většina
obchodů zavřené.
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Pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 17.00 hodin. Obchody bývají otevřeny od 9.00, menší obchody zavírají v 18.00, větší
obchody mívají otevřeno od 7.00 do 21.00 hod. a obchodní domy od 7.00 do 23.00 hod. a některé dokonce 24 hodin
denně. V sobotu je obvyklá otevírací doba 9.00–18.00 hod., větší obchody do 21.00 hod. a obchodní domy opět i do 23.
hod. či non-stop. V neděli bývaly obchody dříve uzavřené; v současné době má většina obchodů otevřeno do 18.00
hodin.

Od roku 2018 je alkohol možné zakoupit v běžných obchodech s potravinami do výše 5,5 procent, před rokem 2018 byl
maximální povolený obsah alkoholu v nápoji prodávaném v obchodech 4,7 procent. Alkoholické nápoje s obsahem nad
5,5 procent se smí prodávat jen ve speciálních obchodech s názvem Alko. Prodej alkoholu se musí ukončit úderem 21.
hodiny a to do slova a do písmene. V obchodech vyhlašují v cca 20.50, že pokud nebudou alkoholické nápoje do 21.00
hod. zaplaceny, i když by byly již vyloženy na páse u pokladny, nebude umožněn jejich nákup. Obchody s alkoholem jsou
otevřeny ve všecní dny od 9.00 do 21.00 hod., v sobotu do 18.00 hod. a v neděli mají zcela zavřeno.

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

Ke krátkodobým cestám není potřeba víz, ani žádných zvláštních dokladů. Je-li pobyt ve Finsku delší než 3 měsíce, nebo
je-li účelem pobytu výdělečná činnost, a v dalších speciálních případech doporučujeme se informovat na stránkách
imigračního úřadu: www.migri.fi.

Na imigračním úřadě se je třeba registrovat jako občan EU, pokud se ve Finsku plánujete zdržovat déle než 3 měsíce a
poplatek činí 50 eur. Imigrační úřad má své pobočky v 9 finských městech: Helsinky, Lahti, Tampere, Raisio, Lappeenranta,
Vaasa, Kuopio, Oulu a Rovaniemi. Na ostrovech Aland jeho pobočku nenajdete.

Pokud se budete zde zdržovat déle než 3 měsíce, je třeba oznámit svou dočasnou adresu na místní matrice
www.maistraatti.fi/en.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vyslaní pracovníci musí být zaregistrováni u Úřadu práce (Employment and Economic Development Office, finsky: TE
–toimisto ). Seznam místních úřadů práce ve Finsku je k dispozici na webových stránkách www.te-palvelut.fi/te/en/.

Pro daňové záležitosti je třeba kontaktovat Daňovou správu (Finnish Tax Administration, finsky: Verohallinto),
www.vero.fi/en-US. Na uvedených webových stránkách jsou v oddíle „Contacts“ uvedeny též kontakty na regionální a
místní daňové kanceláře. Na telefonické dotazy ohledně zdanění ve Finsku odpovídá i v anglickém jazyce služba na čísle
+358-20 697050 (při volání z Finska 020 697050), v pracovních dnech 9-15 hodin.

Nejpraktičtější je využít nové elektronické služby EnterFinland www.enterfinland.fi, nebo zajít osobně na jejich pobočku ve
čtvrti Kamppi, na adrese Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinky, kde se můžete registrovat jak do systému Daňové správy, tak
do systému Finského úřadu sociálního zabezpečení.

• Lhůta pro oznámení vyslání - není
• Sankce při nedodržení notifikační povinnosti - nejsou
• Notifikační formulář - není
• Údaje, které je třeba oznámit - nejsou
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• Maximální délka pracovní doby - Délka pravidelné pracovní doby je max. 8 hodin denně a 40 hodin týdně.
• Minimální doba odpočinku - V případě pracovní doby trvající přes 6 hodin je stanovena 1 hodina odpočinku, podle

dohody může být zkrácena minimálně na půl hodiny.
• Minimální délka dovolené - Délka dovolené je v závislosti na délce pracovního poměru 2-2,5 dne za každý

odpracovaný měsíc (podmínka odpracování min. 14 dní nebo 35 hodin v měsíci), resp. v 1. roce zaměstnání u
nového zaměstnavatele je délka dovolené 2 dny za každý opracovaný měsíc, od 2. roku u stejného zaměstnavatele
2,5 dne, nicméně při výpočtu dovolené se mezi pracovní dny počítá i sobota, proto činí dovolená v prvním roce
pracovního poměru úhrnem 4 celé týdny a od 2. roku 5 týdnů.

Minimální mzda

Minimální mzda je stanovena na základě všeobecně závazné kolektivní smlouvy v daném sektoru. Odkazy na kolektivní
smlouvy jsou uvedeny na stránkách největší finské odborové centrály SAK (www.sak.fi), kde je u jednotlivých odborových
svazů propojení na příslušné kolektivní smlouvy. V anglické verzi www.sak.fi/english jsou obecné informace o kolektivních
smlouvách v části „This is SAK – Labour market system – Agreements“, kde je uvedeno, že některé odborové svazy a
zaměstnavatelské organizace mohou poskytnout překlad svých kolektivních smluv do angličtiny. Většina ostatních svazů
má mimo jiné i v angličtině obecnou informaci o kolektivních smlouvách v příslušných oborech. Kolektivní smlouvy
jednotlivých odvětví průmyslu a služeb je možno vyhledávat též na internetové adrese www.finlex.fi/en – odstavec
“Secondary legislation“ a dále pak v oddíle „Collective Agreements“. Vyhledávání je možno provádět podle abecedního
pořádku jejich názvů nebo podle roku jejich uzavření.

Práce přesčas honorována tak, že první dvě hodiny práce přesčas jsou honorovány 50-ti procentním příplatkem, přičemž
základem pro výpočet příplatku je brána standardní hodinová sazba. Každá další přesčasová hodina je honorována
příplatkem ve výši 100 % hodinové sazby.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti:

Zástupce vysílajícího podniku musí mít před zahájením práce vyslaných pracovníků písemně tyto údaje:

• formulář E 101 resp. E 102
• EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
• identifikační doklad
• identifikační údaje o vysílajícím podniku a údaje o odpovědné osobě ve státě, kde má vysílající podnik sídlo
• informace o pracovních podmínkách uplatňovaných v pracovní smlouvě vyslaného pracovníka
• objasnění práva na vykonávání činnosti (služby) vyslaného pracovníka

Nutnost překladu dokladů:

Překlad není nutný, ale zástupce vysílajícího podniku musí v případě nesrozumitelného jazyka umět obsah dokladů
vysvětlit .

Povinnost archivace dokladů:

Vysílající podnik musí před zahájením práce vyslaných pracovníků oznámit subjektu, pro který je práce vykonávána, kdo
(zpravidla zástupce vysílajícího podniku) bude mít u sebe uvedené doklady po celou dobu vyslání pracovníků. Údaje musí
být uschovány dva roky po ukončení práce vyslaných pracovníků ve Finsku.

Jestliže vyslání pracovníků trvá déle než 8 dní, zaměstnavatel nebo zástupce vysílajícího podniku musí evidovat pracovní
dobu a údaje o zaplacení mezd vyslaných pracovníků.
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Povinnost ustanovení odpovědného zástupce:

Jestliže zaměstnavatel vyslaného pracovníka nemá ve Finsku obchodní zastoupení, musí vysílající podnik ustanovit ve
Finsku zástupce, který je zplnomocněný jednat za vysílající podnik u soudu a přebírat jeho písemnosti. Zástupce musí být
ustanoven nejpozději při zahájení práce vyslaného pracovníka a jeho pověření musí trvat minimálně 12 měsíců po
skončení práce ve Finsku. Zástupce nemusí být ustanoven, jestliže vyslání trvá max. 14 dní.

Zástupce musí mít sídlo, resp. musí být usazen ve Finsku.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností - není.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využívání péče občany EU, včetně ČR, se ve Finsku jakožto členské zemi EU řídí standardními mechanismy. Podrobnou
informaci poskytuje Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, doporučujeme její prostudování. Je důležité si před
odjezdem do Finska obstarat Evropskou kartu zdravotního pojištění, která zaručuje v síti veřejných zdravotnických zařízení
občanu ČR stejné podmínky, jako občanům Finska, tj. občan ČR hradí pouze spoluúčast. Při ošetření v soukromém
zdravotnickém zařízení musí občan ČR ošetření uhradit.

Vzhledem k tomu, že existují rozdíly v hrazení zdravotní péče Finskou zdravotní pojišťovnou KELA a našimi pojišťovnami,
doporučujeme pro déle trvající pobyty uzavřít připojištění např. s Evropskou pojišťovnou nebo Kooperativou.

Pro naše občany s pojištěním v systému KELA, www.kela.fi, platí, že je při hrazení faktur je k nim přistupováno jako k
finským občanům. V praxi to znamená, že soukromé zdravotní služby jsou výhradně placeny pacienty, veřejné jsou
propláceny podle vzorce za standardní výkony.

Na toto je třeba brát zřetel, protože zdravotní služby ve Finsku jsou velmi drahé; pro příklad uvádíme běžné
stomatologické ošetření (až na akutní službu vesměs soukromé), které stojí přes 100 EUR.
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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

Velvyslanectví České republiky
Armfeltintie 14
00150 Helsinki
Tel.: +358 9 6120 880
Fax: +358 9 630 655
E-mail: helsinki@embassy.mzv.czWeb: www.mzv.cz/helsinki

Spojení z centra: tramvaj č. 3, zastávka Eiran Sairaala, případně cca 15 min. pěšky jižním směrem. Z letiště lze použít taxi,
případně autobus Finnair a na jeho konečné přesednout na tramvaj č. 3.

Honorární konzulát ČR v Tampere
Antti Jokinen
Kuninkaankatu 15 B 26
33210 Tampere
tel.: +358 50 5522680
fax: +358 3 2129974
email: detano@elisanet.fi

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 severní a východní Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Telefon: +420 224 182 512

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
11249 Praha 1
Telefon: +420 224 85 2020

CzechInvest - zástupce pro oblast Skandinávie
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Petr Heczko
Telefon: +420 296 342 540
GSM (ČR): +420 602 355 088
E-mail: petr.heczko@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org

CzechTrade Zahraniční zástupce pro Finsko a Švédsko
Vítězslav Blažek - vedoucí zahraniční kanceláře
Telefon ČR: +420 224907897
Telefon SE: +46 8 236 710
GSM: +46 707 640 353
Web: http://www.czechtrade.se
E-mail: info@czechtrade.se

CzechTourism
Lucie Vallin - ředitelka ZZ Stockholm
Skandinávie a Finsko
Villagatan 21, 114 32 Stockholm
Tel.: +46 (0)8 440 42 39
E-mail: stockholm@czechtourism.com

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

• centrální telefonní číslo v nouzi (záchranka, požárníci, policie): 112
• nouze na moři: 0294 1000

7.4 Internetové informační zdroje

• The Office of Prime Minister http://valtioneuvosto.fi/en/
• Ministry of Employment and Economy www.tem.fi
• Ministry of Finance http://vm.fi/en/frontpage
• Ministry of Transport and Communications www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html
• National Board of Customs www.tulli.fi/en/index.jsp
• Employment and Economic Development www.te-services.fi/te/en/index.html
• Finpro Finland trade centres www.finpro.fi/web/finpro-eng
• Invest in Finland Bureau www.investinfinland.fi
• National board of patents and registration www.prh.fi/en/index.html
• Finnish consumer agency www.kkv.fi/en/
• Statistics Finland www.stat.fi
• The central chamber of commerce of Finland www.keskuskauppakamari.fi
• FINTRA - The Finnish institute for international trade www.fintra.fi
• The Finnish fair corporation www.finnexpo.fi
• Finnish tourist board www.mek.fi
• FINLEX (Sbírka finských zákonů v angličtině) www.finlex.fi/en/
• obecný portál všeobecných obchodních informací a kontaktů www.contactfinland.fi
Adresy významných institucí

National Board of Customs
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Tullihallitus
Erottajankatu 2
P.O.Box 512
00101 Helsinki
Tel. +358 295 5201 – private customers, tel. +358 295 5202 - business customers
Fax. + 358.9.614.2852
www.tulli.fi

Invest in Finland
Porkkalankatu 1
F00180 Helsinki
Tel. +358.294 695 555
Fax. +358.294 695 201
E-mail: info@investinfinland.fi
www.investinfinland.fi

The Central Chamber of Commerce of Finland
Keskuskauppakamari
World Trade Center
Aleksanterinkatu 17
P.O.Box 1000
00100 Helsinki
Tel. + 358.9.4242 6200
Fax. + 358.9.650.303
www.keskuskauppakamari.fi

FINPRO
Helsinki Trade Center
Porkkalankatu 1
P.O.Box 358
00181 Helsinki
Tel. + 358.204.6951
Fax. + 358.204.695.200
www.finpro.fi

The Finnish Foreign Trade Agents´ Federation
Ulkomaankaupan Agenttiliitto
Eteläesplanadi 18
00130 Helsinki
Tel. + 358.9.868.31650
Fax. + 358.9.868.31651
www.agenttiliitto.fi

Finnish Industries
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelaranta 10
P.O.Box 30

00131 Helsinki
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Tel. + 358.9.42020
Fax. + 358.9.42022299
www.ek.fi

Finnish Farmers' Union - MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Simonkatu 6
P.O.Box 510
00101 Helsinki
Tel. + 358.204131
Fax. + 358.20 413 2409
www.mtk.fi

The Arbitration Institute of Central Chamber of Commerce
Aleksanterinkatu 17, World Trade Center P.O.Box 1000
FI-00101 Helsinki
Tel.+358 9 4242 6200
Fax. +358 9 4242 6257

Federation of Finnish Commerce
Suomen Kaupan Liitto
Eteläranta 10
P.O.Box 340
00131 Helsinki
Tel. + 358.9.172 850
Fax. + 358.9.172 851 20
www.suomenkauppa.fi

Bank of Finland
Suomen Pankki
Snellmaninaukio
P.O.Box 160
00170 Helsinki
Tel. + 358.108311
Fax. + 358.9.174.872
www.bof.fi

Řada důležitých informací a kontaktů je uvedena na veřejném portálu Centrální obchodní komory www.contactfinland.fi.
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