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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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 státu je Monacké knížectví, hlavní město je Monako.

Monako je druhým nejmenším státem na světě. Jeho rozloha činí pouhých 2,02 km
2

(202 ha). Území je tvořeno pobřežním
pásem o délce 4,1 km a šířce 350-1050 m.

Monako je konstituční dědičnou monarchií od roku 1911. V čele státu je kníže Albert II. Převzal vládu dne 12. července
2005 po svém otci (Rainier II), který 6. března 2005 zemřel. Oficiálně byl kníže korunován 19. listopadu 2005.

Charakter politického systému a organizaci veřejné správy definuje ústava ze 17. prosince 1962, změněna zákonem č.
1.249 z 2. dubna 2002.

Výkonnou moc má úřad monackého knížete, přičemž řízení je vykonáváno státním ministrem, kterému asistují Radové
vlády zodpovídající se knížeti. Výkonnou moc má tedy de facto šestičlenná rada vlády, v jejímž čele stojí státní ministr. Byl
jím jmenován většinou francouzský prefekt nebo velvyslanec. V současné době může kníže jmenovat státním ministrem
po souhlasu francouzské vlády i občana Monackého knížectví. Státní ministr je jmenován knížetem a je hned po knížeti
nejvyšším představitelem země.

Legislativní moc a rozpočtová rozhodnutí jsou v gesci knížete a Národní rady. Soudní moc vykonávají soudy.

V čele Národní rady vlády stojí státní ministr, který je po knížeti nejvyšším představitelem země. Tuto funkci vykonává
Serge TELLE.

Složení Státní rady vlády:

• Státní rada pro vnitřní záležitosti: Patrice CELLARIO
• Státní rada pro finance a ekonomiku: Jean CASTELLINI
• Státní rada životního prostředí a urbanismu: Marie-Pierre GRAMAGLIA
• Státní rada pro sociální věci a zdravotnictví: Didier GAMERDINGER
• Státní rada pro zahraniční věci a kooperaci: Gilles TONELLI
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Podle posledního sčítání lidu z roku 2017 má Monako 38 300 obyvatel. Oproti předchozímu roku 2016 (37 550 obyvatel)
došlo k nárůstu o 2,1 %.

Průměrná hustota obyvatel je 18 960 obyvatel na km
2
. Nejhustěji obydlenou čtvrtí je Condamine, nejnižší hustotu má

Staré město Monako.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva na celkové populaci činí 38,97 %. Lze pozorovat dlouhodobý pokles tohoto
ukazatele (v roce 1982 byl 43,26 %).

Nejvýznamnější věkovou skupinu představují lidé mezi 25 a 54 lety (35,1 % z celkové populace). Trvale od roku 1975 roste
počet lidí starších 65 let.

Monackou státní příslušnost má 9,050 osob. Dále v Monaku žije asi 8500 Francouzů, 6500 Italů a přes 120 dalších
národností.

Dlouhodobě lze pozorovat následující tendence:

• Nárůst podílu obyvatel s monackým občanstvím
• Významný nárůst státních příslušníků z Velké Británie
• Úbytek francouzských a italských státních příslušníků

Ačkoli se podíl žen za posledních 20 let snižoval, ženy v populaci stále převažují (51,1 %).

93 % občanů jsou katolického vyznání.

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

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.

Ekonomika Monaka, kromě obecně velké závislosti na konjuktuře světové ekonomiky, je těsně provázaná s ekonomikami
Francie a Itálie – i relativně malé změny v poptávce těchto 2 ekonomik dokáží výrazně ovlivnit růst monackého
hospodářství.

V roce 2016 dosáhl růst HDP 3,2 %. HDP v běžných cenách v roce 2016 dosahoval výše 5,85 miliard euro.

Dynamika HDP Monaka

2011 2012 2013 2014 2015 2016

HDP 4,37 4,48 4,94 5,32 5,64 5,85
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(v milionech
euro)

Meziroční
změna v %

7,0 1,2 9,3 7,3 5,4 3,2

HDP na obyvatele je výrazně ovlivněn dojížděním cizinců za prací do Monaka – na 38 300 monackých rezidentů připadá
54 303 zaměstnanců, z nichž 85 % má trvalé bydliště mimo území Monaka. HDP na osobu se v roce 2016 zvýšil o 3,2 %
oproti předchozímu roku a činil 72 091 euro. Dynamika HDP na obyvatele v posledních letech je ukázána v tabulce č. 2.

HDP na obyvatele

2011 2012 2013 2014 2015 2016

HDP na osobu
v běžných
cenách (v euro)

59 098 59 609 64 082 65 703 69 383 72 091

Meziroční
změna v %

7,3 -0,3 6,7 4,4 4,8 3,2

Míra nezaměstnanosti Monaka je dlouhodobě velmi nízká a dosahovala v roce 2016 2,3 %. Přes 85 % populace pracuje
ve službách. 92 % zaměstnanců pracuje v soukromém sektoru, zbytek (8 %) ve veřejné správě.

V roce 2016 dosahovala míra inflace v Monaku 1,3 %.

Struktura ekonomiky Monaka

Třetina HDP Monaka je tvořena 2 sektory: výzkumem, poradenstvím a administrativními službami (14,8 % HDP) a pak
finančními a pojišťovacími službami (16,1 %). Třetím nejdůležitějším sektorem je stavebnictví, který si od roku 2015
přilepšil a v roce 2016 tvořil 14,3 % HDP. Sektor nemovitostí zaznamenal v roce 2014 nárůst 29,3 % a stal se jedním z
nejvíce dynamických odvětví monacké ekonomiky – podíl obchodu s nemovitostmi na HDP se zvýšil z 8,4 % na 10,2 % a
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byl 3. nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Monaka. V roce 2015 ovšem obchod s nemovitostmi poklesl o 10%.
Avšak v roce 2016 dosáhl 8,8 % HDP. Dalším významným sektorem je velkoobchod, který v roce 2016 činil 8,7 % HDP.

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

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

Příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu 2012-2016

v mil. euro 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 900,1 945,1 1111,0 1 173,2 1 251,2

Výdaje 896,4 933,0 1086,2 1 144,2 1 215,3

Saldo 3,7 12,0 24,8 29,0 35,9

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

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

Monako nevykazuje údaje o platební bilanci. Monako je zahrnuto do francouzské platební bilance, jako kdyby bylo
součástí Francie

Údaje o zahraniční zadluženosti Monako nevykazuje. Monacké území je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských
statistik.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Monaku se nachází přibližně 70 bankovních či finančních společností. Finanční aktivity jsou kontrolovány institucí
SICCFIN (Informační a kontrolní oddělení pro oběh financí), která byla založena v roce 1994 za účelem boje proti praní
špinavých peněz a financování terorismu.

Seznam bankovních společností lze nalézt na stránkách monacké vlády.

1.7 Daňový systém

I. Přímé daně

Zdanění fyzických osob

Monako aplikuje tzv. měkký fiskální režim v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Od roku 1869 nemá daň z příjmu,
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majetkové daně, daně z nemovitostí, ani pozemkové daně a daně z kapitálových výnosů.

Francouzi žijící na území Monaka spadají pod francouzský fiskální systém (podle smlouvy z roku 1963). Monačtí státní
příslušníci a monačtí rezidenti jsou osvobozeni od daně z příjmu fyzických osob, pokud provádějí činnost na monackém
území.

Daň dědická a darovací má v Monaku odstupňované sazby. Aplikuje se na majetek movitý a nemovitý v Monaku, bez
ohledu na trvalé bydliště a národnost dárce/zesnulého.

Sazby darovací daně:

• Přímí příbuzní (děti a manželé): 0 %
• Sourozenci: 8 %
• Tety, strýcové, synovci, neteře: 10 %
• Další příbuzní: 13 %
• Osoby bez příbuzenského vztahu: 16 %

Zdanění příjmu právnických osob

Jedinou přímou daní je daň z příjmu právnických osob. Jednotná daňová sazba činí 33,33 % a podléhají jí všechny
subjekty, které vykonávají průmyslovou nebo obchodní činnost a které realizují více než 25 % svého obratu mimo
Monako.

Všechny podniky založené v Monaku jsou z daně z příjmu první dva roky své existence osvobozeny a během třetího roku
se odvádí daň pouze z 25 % příjmu, ve čtvrtém roce z 50 % příjmu, v pátém roce ze 75 % příjmu a od 6 roku se daň
vypočítává z celého příjmu podniku.

Zdroj

II. Nepřímé daně

DPH

Daň z přidané hodnoty má stejné sazby na stejné skupiny výrobků a služeb, jako ve Francii. Od 1. 1. 1993 v Monaku
aplikují komunitární systém DPH. Sazby DPH:

• Základní sazba: 20 %
• Snížená mezi-sazba: 10 %
• Snížená sazba: 5,5 %
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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

V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu zahraničního obchodu Monackého knížectví (+ 1,1%) po silném růstu v roce 2016
(+ 11,1%).

Zatímco celkový objem obchodu nadále roste, od roku 2013 dochází k rostoucímu rozdílu mezi dovozem a vývozem.
Obchodní bilance se od roku 2013 výrazně zhoršila. Monako má zápornou obchodní bilanci (schodek 570,1 mil. euro).
Vývoz v roce 2017 dosahoval hodnoty 866,2 mil. euro a dovoz 1 436,3 mil. euro.

Více než tři čtvrtiny monackého obchodu je s partnery na evropském kontinentu a hlavně s členy Evropské unie.

Výrobky z ostatních průmyslových výrobků (parfémy, kosmetika apod.) představují více než polovinu všech obchodů
(56,4%).

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dominantní postavení v zahraničním obchodu mají Itálie, Německo a Švýcarsko, kam směřuje kolem 36 % celkového
exportu Na 4. místě v zahraničním obchodu Monaka figuruje Velká Británie.

ČR se podílela v roce 2017 na vývozech Monaka 0,9 % v hodnotě 12,8 mil. euro.

Itálie je největší obchodní partner Monaka vzhledem dovozu a dle vývozu se jedná o Německo.

Největší obchodní partneři Monaka v milionech euro v roce 2016

Itálie Švýcarsko Německo Velká Británie

Dovoz 348,8 176,9 177,6 95,1

Vývoz 105,0 89,0 125,9 75,3
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Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

2.3 Komoditní struktura

V roce 2017 bylo vyvezeno nejvíce chemických výrobků (16,6 %), průmyslových výrobků (15,2 %) a dopravních prostředků
(13,3%). Tato trojice položek dominovala rovněž dovozu. Dovezených výrobků bylo nejvíce průmyslových (17,4 %),
dopravních prostředků (17,1 %) a chemických výrobků (12,4 %).

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1963 tvoří Monako celní unii s Francií. Proto je Monako zároveň součástí i celní unie EU.

Na Monackém území se nenacházejí žádné bezcelní zóny. Monacký celní úřad spadá pod Francouzskou celní správu.

Vládní pomoc podnikům

Monacká vláda podnikatelům poskytuje různé druhy podpor, jež zachycují různá stádia vývoje společností. Podniky, které
od svého založení realizují 25 % obratu mimo území knížectví, jsou osvobozeny od daní po dobu 2 let. Firmy dále mohou
využít finančních podpor na školení a průzkum zahraničních trhů. Monacká vláda také podporuje nákup vozů
s elektrickým pohonem a vývoj inovativních produktů.

Firmy vykonávající činnost na území Monaka mohou využít zvýhodněného úročení, které vláda poskytuje v případě půjček
za účelem investic do rozvoje společnosti. Toto zvýhodnění spočívá ve snížení úroku na úroveň EURIBOR, navýšenou o
0,75% ročně po celou dobu půjčky.

Po splnění určitých podmínek (vytvoření pracovní pozice; zaměstnání uchazeče navrženého Úřadem práce; nabídnutí
pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, avšak min. na 2 roky) může zaměstnavatel využít odpuštění
platby části sociálních dávek.

Podnikům vykonávajícím průmyslovou činnost vláda nabízí příspěvek na nájemné, jehož výše se odvíjí od velikosti
objektu, jakož i od hospodářského a společenského významu firmy. Většina průmyslových podniků je soustředěna v
speciálně podporované průmyslové zóně ve Fontvieille, kde jsou výrobní kapacity umístěny kvůli úspoře prostor v
několikapatrových budovách. Většinou jde o menší provozy, které neprodukují hluk a znečištění.

Monako je členem evropské mezivládní iniciativy Eureka, jež podporuje spolupráci firem a evropských laboratoří v oblasti
vědy a výzkumu. Více informací o tomto partnerství poskytne:

BUREAU EUREKA MONACO:
Direction du Budget et du Trésor
12, Quasi Antoine 1er
MC 98000 Monaco
Tél: +377 98 98 87 73
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Za účelem podpory hospodářského rozvoje podniků se vláda zasadila o vznik tzv. Garančního fondu, jenž úzce
spolupracuje s bankami poskytujícími firmám finanční prostředky na založení, transformaci a rozvoj. Vláda je rovněž
stoprocentním akcionářem Společnosti na pomoc při založení a rozvoji podniků, která podporuje inovativní projekty
firem, hledající finanční prostředky na vybudování sídla na území Monaka. Více informací o vládních podporách a veškeré
informace týkající se založení, rozvoje, daňových podmínek etc. naleznete na stránkách www.monaco.gouv.mc.

Pomocí se zakládáním společností v knížectví a navazováním obchodních vztahů s Monakem se zabývá také Hospodářská
komora Monaka.

Chambre de Développement Economique de Monaco
Athos Palace
2, rue de la Lujernet
B.P. 653
MC 98013 Monaco
T: +377 97 98 68 68
F: +377 97 98 68 69
E-mail : info@cde.mc
Web: http://www.iccmonaco.mc

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

Přímé zahraniční investice v Monaku

Údaje o PZI nejsou sledovány,ani jejich příliv, ani odliv. Údaje o PZI jsou obsaženy v platební bilanci Francie, do které je
rovněž statisticky zahrnuto i Monako.

Monacké přímé zahraniční investice v ČR

Údaje o investicích z Monaka nejsou v ČR měřeny. Podle dostupných infromací můžeme uvést jeden investiční projekt z
Monaka – společnost Mecaplast – plastikářský sektor, subdodávky do automobilového průmyslu.

Investiční potenciál směrem k ČR

Monako má silně rozvinutý bankovní a finanční sektor, což představuje potenciál pro vytvoření center sdílených služeb.

Z průmyslového hlediska má Monako na špičkové úrovni plastikářský, kosmetický a farmaceutický průmysl, zejména co se
týká výzkumu a vývoje.

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

V Monaku neexistují zvláštní překážky pro zahraniční investice.

Pomoc při zakládání podniků a podporu investic zajišťuje Direction de l'Expansion Economique (Odbor ekonomického
rozvoje pod Monackou vládou):

Direction de l'Expansion Economique
9 rue du Gabian
MC 980000 MONACO
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Tel: +377 98 98 88 12
Fax: +377 92 05 75 20
Email: expansion@gouv.mc
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

EU nemá v zemi zastoupení.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Ekonomika Monaka, kromě obecně velké závislosti na konjuktuře světové ekonomiky, je těsně provázaná s ekonomikami
Francie a Itálie – i relativně malé změny v poptávce těchto 2 ekonomik dokáží výrazně ovlivnit růst monackého
hospodářství. Země EU mají nadpoloviční podíl na zahraničním obchodu Monaka.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Monako není příjemcem rozvojové pomoci EU a ani s nepodílí na financování unijních rozvojových aktivit.
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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

Obchod mezi ČR a Monakem v milionech euro

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2012 4,98 2,89 7,86 2,09

2013 6,40 6,10 12,51 0,30

2014 6,2 7,9 14,1 -1,70

2015 7,2 7,5 14,7 -0,3

2016 9,0 4,6 13,6 4,4

2017 12,8 4,0 16,8 8,8

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejsou k dispozici relevantní údaje.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici relevantní údaje.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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V současné době neexistuje statistická evidence toku investic z České republiky do Monaka ani nejsou známy případy
českých investic nebo joint-ventures s monackými podniky.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna obchodní a ekonomické spolupráce mezi Monackým knížectvím a Českou republikou
neexistuje. K uzavření Dohody o zamezení dvojího zdanění zatím nedošlo.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Monako se účastní na rozvojové pomoci definované OSN. V roce 2003 vytvořila monacká vláda Kancelář mezinárodní
spolupráce (Bureau de la Coopération Internationale). V roce 2005 potvrdilo svůj závazek vyplývající z Miléniové deklarace
Spojených národů. Monako se zavázalo navýšit částku určenou na rozvojovou spolupráci do roku 2015 na 0,7 % hrubého
národního příjmu.

Již přes 30 let působí v různých částech světa sdružení MAP (Monaco Aide et Présence). Účastní se na humanitárních
akcích například v Beninu, Kamerunu, Středoafrické republice, Maroku, Nigeru, Pobřeží slonoviny, Mali, Egyptě,
Madagaskaru, Indii, Brazílii, Mexiku či na Srí Lance. Toto sdružení získává prostředky od státu, dále pak z darů,
z charitativních večerů, dobročinných gala, výstav a tombol či z prodeje předmětů v dražbě.
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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

Monako si cíleně pěstuje obraz země zaměřené na luxus a služby s vysokou přidanou hodnotou. V místních podmínkách
tedy mají šanci pouze výrobky a služby odpovídající tomuto standardu.

Významným pilířem monackého hospodářství je cestovní ruch a na něj navazující služby. Výrazně je Knížectvím
podporována i turistika kongresová (především v oblasti lékařství). Stěžejními odvětvími ekonomiky je také mezinárodní
obchod, sektor bankovních a finančních služeb a stavebnictví. V průmyslovém sektoru převládají v Monaku malé a střední
podniky a to zejména se zaměřením na high tech obory chemie, kosmetiky, farmaceutického průmyslu, zdravotnictví či
potravinářství.

Aktuální sektorové příležitosti pro Monako

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

5.2 Kalendář akcí

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

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

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

Vzhledem k tomu, že Monako je silně integrováno do francouzského trhu, distribuční a prodejní kanály mají obdobný
charakter jako ve Francii (viz STI Francie).

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

Monako nemá specifické podmínky pro dovoz ani ochranu vlasního trhu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K získání povolení vlády k založení společnosti v Monaku se předpokládá výkon komerčních, řemeslných či průmyslových
aktivit či služeb. V Monaku existují tyto základní druhy společností:

• Živnost
• Monacká akciová společnost
• Společnost s ručením omezeným
• Veřejná obchodní společnost
• 2 druhy komanditních společností: zjednodušená S.C.S. a akciová S.C.A.
• Specifické formy: správní kancelář, pobočka/agentura, trust, obchodní zástupce, volná profese
I. Živnost

Všechny fyzické osoby mohou na území Monaka vykonávat obchodní a průmyslovou činnost na své jméno a účet.
Oblasti, v nichž je možné získat živnostenské oprávnění, jsou obdobné jako v českém právním řádu.

Při založení jak ohlašovací, tak koncesované živnosti je nutné uvést monacké telefonní spojení na zaměstnance, právního
zástupce a účetního. Dokumenty potřebné k založení živnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

II. Monacká akciová společnost a akciová komanditní společnost

Monacká akciová společnost (S.A.M.) a akciová komanditní společnost (S.C.A.) mohou na území Monaka vzniknout pouze
se souhlasem vlády. Po schválení jejich stanov je nutné provést notářský zápis podniku. Vznik společnosti vejde v platnost
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publikací stanov v „Journal de Monaco“.

Pro založení S.A.M. a S.C.A. je nutné při zápisu uvést monacké telefonní spojení na zaměstnance, notáře, právního
poradce a účetního. Dokumenty potřebné k založení všech společností jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké
vlády.

Společnosti, jež mají monopol nebo disponují různými privilegii, podléhají kontrole zvláštního komisaře; o zvláštním
statutu těchto společností rozhoduje Rada státu.

Poplatky za zřízení společnosti

Poplatky za zápis a kolek:

• 1 % kapitálu
• 0,5 % nominální hodnoty akcií

Honorář notáře, jež představuje cca 0,9 % hodnoty základního kapitálu.

Poplatky za publikaci: náklady na zveřejnění vzniku společnosti v Journal de Monaco (8,20€ za řádek/bez DPH) tvoří
zhruba 4 574€.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti musí činit min. 150 000€. Podrobnosti týkající se platby základního kapitálu jsou
specifikovány v notářském zápisu. Společnost vzniká schůzí první valné hromady, jež se musí konat do 3 měsíců po
odsouhlasení stanov ministerstvem. Valná hromada volí sídlo a orgány společnosti. Akcie jsou obchodovatelné až po
konečném ustanovení stanov společnosti.

Počet akcionářů

Minimální počet společníků je stanoven na dva. Žádný z nich nesmí být členem více než 8 správních rad obchodních
společností se sídlem v Monaku.

Způsob správy S.A.M.

Veškeré iniciativy valné hromady o změnu statutu nebo emisi obligací musí být odsouhlaseny vládou a vejdou v platnost
zveřejněním v Journal de Monaco. Členové správní rady jsou jmenováni na 6 let a jsou znovuzvolitelní. Pokud podle
stanov ke jmenování členů správní rady není potřeba souhlasu valné hromady, jsou členové rady nominováni maximálně
na 3 roky.

Akciová společnost je spravována odvolatelným zplnomocněncem, jedním ze společníků nebo vlastníků určitého
množství akcií definovaného ve stanovách společnosti.

Odebrání oprávnění k činnosti

Povolení k činnosti může být společnosti odebráno, jestliže:
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• Společnost do dvou let od svého založení nezačne vykonávat činnost, uvedenou ve stanovách
• Společnost na území Monaka nemá kancelář a personál potřebné k výkonu činnosti
• Poté, co firma vyhlásila bankrot nebo právní likvidaci; společnosti se nedostalo vyrovnání nebo bylo zrušeno
• Společnost uzná, že v jejich prostorách probíhala neoprávněná činnost

K odebrání povolení k činnosti společnosti je potřeba souhlasu speciální komise, jež se zabývá vyšetřováním a
ohodnocením daného případu. Po ztrátě oprávnění je společnost nucena do dvou měsíců začít s likvidací, jež nesmí trvat
déle než 6 měsíců. Notářsky ověřená kopie rozhodnutí o rozpadu a likvidaci společnosti musí být obchodnímu rejstříku
doručena do 10 dnů od jednání valné hromady na toto téma.

III. Společnost s ručením omezeným

Založení s.r.o. podléhá následujícím podmínkám:

• Výkon obchodní činnosti
• Základní kapitál činí minimálně 15 000€ a je rovnoměrně rozdělen mezi společníky
• Při založení společnosti musí být jak věcné vklady, tak vklady v hotovosti splaceny nejméně do výše minimálního

kapitálu.
• Splátka kapitálu se uskutečňuje vkladem na otevřený účet finanční instituce se sídlem v Monaku, jež je uvedena

v žádosti o zápis do obchodního rejstříku. Splátka musí proběhnout maximálně ve lhůtě 3 měsíců, v opačném
případě musí být požadovaná suma snížena do výše již splaceného kapitálu.

• Jednatelem je fyzická osoba

Pro vytvoření s.r.o., stejně jako komanditní a veřejné obchodní společnosti, je při registraci potřeba uvést monacké
telefonní spojení na zaměstnance, právního poradce a účetního.

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

IV. Jednoduchá komanditní společnost

Založit zjednodušenou komanditní společnost mohou min. 2 společníci, komanditista a komplementář. Zatímco
komplementář ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, komanditista ručí celým svým majetkem. Komanditisté
jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno vedení společnosti.

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

V. Veřejná obchodní společnost

Stejně jako v ČR, je k vytvoření veřejné obchodní společnosti v Monaku zapotřebí minimálně dvou osob, jež za své
závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Název obchodní firmy se skládá pouze ze jmen
společníků. Stanovy společnosti je nutné zaregistrovat na Správě daňových služeb (Direction des Services Fiscaux).

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

VI. Specifické formy

Správní kancelář

Tento typ kanceláří v Monaku zakládají mezinárodní skupiny se sídlem v zahraničí. Správní kancelář jedná výlučně na účet
společnosti a věnuje se správě, koordinaci či kontrole aktivit společnosti na vymezeném území. K založení správní
kanceláře je zapotřebí časově omezeného povolení. Žádost o povolení musí být předložena Odboru ekonomického
rozvoje, povolení vydává místopředseda vlády.
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Jestliže kancelář neprovozuje činnost mimo rámec skupiny, ale soustředí se na správu v rámci společnosti, podléhá 2,66%
zdanění vypočítávaného z provozních nákladů.

K založení správní kanceláře je nutné:

• Žádost, upřesňující činnost kanceláře, adresovaná místopředsedovi vlády
• Vysvětlení důvodů budování kanceláře v Monaku a profil reprezentované společnosti
• Organigram společnosti
• Očekávaný rozpočet (obrat, personál) na příští 3 roky
• 2 ověřené kopie stanov společnosti (eventuelně s překladem do francouzštiny)
• Výtah ze zápisu společnosti v obchodním rejstříku v zemi původu
• Kopie účetní uzávěrky a stavu účtu mateřské společnosti za poslední 3 účetní období
• Výtah z usnesení představenstva mateřské společnosti o založení agentury či správní kanceláře na území Monaka
• Základní ekonomické informace o společnosti: datum založení, hlavní činnosti, země působnosti, personál
• Jmenování odpovědného zástupce, jež musí předložit 3 výtisky formuláře o osobních údajích a následující

dokumenty:
• Kopie povolení k pobytu nebo občanského průkazu nebo pasu
• Rodný list
• Výpis z rejstříku trestů
• Oddací list event. manželská smlouva (v případě manželského svazku)
• Rozhodnutí o rozvodu (v případě rozvodu)
• Úmrtní list druha (v případě ovdovění)
• Oveřená kopie diplomů a referencí (eventuelně s překladem do francouzštiny)
• 1 výtisk potvrzení o pronájmu provozovny
• 1 výtisk dotazníku o povaze plánované činnosti
• 1 výtisk dokumentu s doplňujícími informacemi o průmyslovém zařízení

Veškeré dokumenty, potřebné k získání oprávnění k založení správní kanceláře, jsou k dispozici na www.monaco.gouv.mc.

Pobočka/Agentura

K založení pobočky na území Monaka, jež jsou povinně zapisovány do obchodního rejstříku, je zapotřebí povolení.
Veškeré informace potřebné k založení pobočky/agentury naleznete na www.monaco.gouv.mc.

Trusty

Založení a provoz trustů podléhá platbě poplatku o zavedení do evidence Správy daňových služeb. Osoby zakládající trust
jsou uvedeny ve zvláštním registru předsedy apelačního soudu.

Veškeré informace týkající se trustu lze získat na:

Palais de Justice
5, rue Kolonel Bellando de Astro
MC 98000 MONACO
Tél: +377 98 98 88 11
Fax: +377 93 50 05 68

Obchodní zástupce
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K výkonu profese je nutný předběžný zápis ve speciálním registru obchodního rejstříku.

Volné profese

Uchazeči o výkon volné profese, kteří nemají monackou národnost, musejí zažádat o povolení vlády. U některých profesí,
jako například účetních, notářů, advokátů, soudních exekutorů, taxikářů, lékařských profesí, pojišťovacích aktivit etc.,
existují omezení.

Všechny osoby vykonávající volnou profesi disponují identifikačním číslem Odboru statistik a ekonomických studií,
zároveň mají povinnost registrace v obchodním rejstříku.

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

Vzhledem k tomu, že oficiálním jazykem monackého knížectví je francouzský jazyk, je žádoucí, aby se propagace
prováděla ve francouzském jazyce. Doporučujeme konzultovat vhodnou formu marketingu s Komorou pro ekonomický
rozvoj (Chambre de Dévelopement Economique de Monaco) nebo s Honorárním konzulátem ČR v Monaku.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Průmyslové vlastnictví

Monacké ochrany průmyslového vlastnictví může využít jakákoli fyzická či právnická osoba bez omezení podle národnosti
či místa bydliště, jde-li však o cizince bydlícího v cizině, musí v této zemi existovat reciprocita vůči monackým státním
příslušníkům.

Monako podepsalo řadu mezinárodních dohod týkajících se duševního vlastnictví. Z hlavních mezinárodních dohod
týkajících se průmyslového vlastnictví, ke kterým Monako přistoupilo, lze uvést:

• Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
• Úmluva zřizující Světovou organizaci duševních vlastnictví
• Madridská smlouva o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
• Protokol k Madridské smlouvě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
• Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek
• Smlouva o známkovém právu
• Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů
• Smlouva o patentové spolupráci
• Úmluva o udělování evropských patentů
• Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení
• Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění
• Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
• Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
• Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
• Madridská dohoda o potlačování falešných údajů o původu zboží
Patenty

Přihlášení patentů na národní úrovni je upraveno zákonem č.606 z 20. června 1955, který byl upraven zákonem č.625 z 15.
listopadu 1956. Ceny jsou upraveny v nařízením panovníka (ordonnance souveraine) č.707 z 3. října 2006.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Monako

19/28 http://www.businessinfo.cz/monako © Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.rci.gouv.mc/
http://www.businessinfo.cz/monako


Na mezinárodní úrovni je přihlášení patentů ošetřeno Smlouvou o patentové spolupráci (PCT). Žádost může podat
monacký státní příslušník či rezident na monackém Oddělení duševního vlastnictví, u Světové organizace duševního
vlastnictví nebo u Evropského patentového úřadu.

Žádost o evropský patent lze podat na monackém Oddělení duševního vlastnictví nebo u Evropského patentového úřadu
v Mnichově, Berlíně či Haagu. Źádost může podat kdokoli bez omezení podle národnosti či místa pobytu.

Známky

Registrace známek na národní úrovni je upravena zákonem č.1058 z 10. června 1983. Zákon umožňuje zamítnutí
registrace určitých druhů známek. Jedná se například o známky narušující veřejný pořádek či dobré mravy nebo o
klamavá označení.

Registrace známek je na mezinárodní úrovni upravena Madridskou smlouvou nebo Protokolem k Madridské smlouvě.

Další

Informace o duševním vlastnictví lze získat od monackém Úřadu duševního vlastnictví (Division de la Propriété
Intellectuelle), které spadá pod Odpor ekonomického rozvoje (Direction de l'Expansion Économique, Monacká vláda):

Direction de l'Expansion Economique
9 rue du Gabian
MC 980000 MONACO
Tel: +377 98 98 87 62
Fax: +377 92 05 75 20
Email: mcpi@gouv.mc

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou upraveny v nařízení panovníka (ordonnance souveraine) č. 2097 z 23. října 1959.

Zadávání veřejných zakázek v oblasti rozvoje infrastruktury a výstavby má v kompetenci Odbor veřejných prací (Service
des Travaux Publics, Tel: +377 98 98 82 60) pod monackou vládou:

Service des Travaux Publics
Centre Administratif
8, Rue Louis Notari
MC 98000 MONACO
Tel: +377 98 98 88 17
Fax: +377 98 98 86 04
Email: travauxpublics@gouv.mc

Podniky, které mají zájem účastnit se monackých veřejných zakázek, musí být nejdříve zapsány na seznam podniků u
Odboru veřejných prací. Na seznam se podnik dostane tím, že vyplní formuláře, které mu na vyžádání zašle Odbor
veřejných prací. Komise Odboru veřejných prací pak seřadí podniky podle kategorií a určí stropy pro předvolávání
podniků ke kandidatuře.
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V Monaku se zpravidla vypisují tzv. omezené veřejné zakázky (appels d'offres restreints), které nemusí být publikovány
ve Veřejném věstníku. Veřejná soutěž (appel d'offres à la concurrence), která musí být publikována ve Veřejném věstníku,
se používá jen zřídka.

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

Vzhledem k malé velikosti monackého území se nevykazují statistiky týkající se platebních podmínek. Monako je ale
obklopené francouzským územím, a proto jsou místní zvyklosti velmi podobné těm francouzským (viz STI Francie).

Vymáhání pohledávek je obyvekle doporučeno svěřit specializované firmě viz např.
stránky www.intrum.cz nebo www.cofaceintercredit.cz.

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

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny
francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většinu
obyvatel tvoří katolíci.

Státní svátky

1.1., 27.1., 1.5., 15.8., 1.11., 19.11., 8.12., 25.12. a dále pohyblivé svátky náboženského rázu. Aktuální informace ohledně
dnů pracovního volna v Monaku naleznete zde

Pracovní doba je stanovena na 39 hodin týdně.

Obvyklá prodejní doba je od 9:00 do 19:00.

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

Monako je součástí schengenského prostoru. Pro cestování po Monaka však občan ČR potřebuje platný cestovní pas
nebo občanský průkaz.

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra ČR tedy nedoporučuje, aby
občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního
cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkazu. Při cestě autem stačí český řidičský průkaz,
avšak při zapůjčení automobilu na místě je požadován mezinárodní řidičský průkaz. Je nutná i tzv. zelená karta.

V případě pobytu přesahujícího 3 měsíce občané zemí EU musí žádat na území Monaka o vydání pobytové karty při
současném předložení potřebných dokumentů (platný pas, doklad o bezúhonnosti, o pracovních či profesních důvodech
pobytu, žádost o založení firmy, doklad o ubytování a dvě fotografie).
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6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Žádný cizinec nesmí na monackém území vykonávat práci za úhradu bez platného pracovního povolení. Při jakékoli
změně zaměstnavatele, práce či kvalifikace musí být zažádáno o nové pracovní povolení.

Zaměstnavatel, který chce zaměstnat, nebo znovu zaměstnat zaměstnance cizí národnosti, musí mít v předstihu před
nastoupením zaměstnance do výkonu pracovní činnosti platné písemné povolení. Udělení povolení může být zamítnuto,
pokud mají stejné kvalifikační požadavky prioritní uchazeči o danou pracovní pozici (v souladu s monackých zákonem viz
níže). Zájemce o zaměstnání se musí zaregistrovat a při registraci předložit platný průkaz totožnosti s adresou trvalého
pobytu, nebo platnou pobytovou kartu.

Z důvodu ochrany místní pracovní síly jsou pracovních povolení udělovány prioritně následujícím žadatelům:

1. osoby s monackou národností
2. osoby cizí státní příslušnosti, které jsou v platném manželském vztahu s monackým občanem/občankou; cizí státní

příslušníci s rodičem monacké národnosti
3. cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v Monaku, kteří již v Monaku vykonávali pracovní činnost
4. cizí státní příslušníci z příhraničních zón, kteří mají v těchto zónách pracovní povolení

Aby mohlo být pravidlo prioritního udělování pracovních povolení respektováno, jsou zaměstnavatelé povinni nahlásit
jakákoli volná pracovní místa Pracovnímu úřadu, který jim ve lhůtě 4 dnů pošle vhodné kandidáty na danou pracovní
pozici. Pokud o pracovní pozici nemá zájem prioritní kandidát, může zaměstnavatel volné místo nabídnout zaměstnanci,
který splňuje následující podmínky:

1. má trvalé bydliště v Monaku - platnou monackou pobytovou kartu
2. má trvalé bydliště ve Francii - platný francouzský průkaz totožnosti nebo platnou francouzskou pobytovou kartu, která

ho opravňuje vykonávat zaměstnání
3. nemá ani monacké ani francouzské trvalé bydliště - splňuje předpisy aplikované na vstup a pobyt cizinců. V tomto

případě s ním zaměstnavatel musí podepsat pracovní smlouvu pro cizího pracovníka. V případě cizinců pocházejících ze
zemí mimo EU slouží taková pracovní smlouva poté, co je schválena Úřadem práce, jako podklad k udělení víza ze
strany konzulárních služeb státu cizího pracovníka, nezbytného pro pobyt na monacké půdě.

Poznámka:

• Aby mohl Odbor veřejné bezpečnosti udělit cizinci pobytovou kartu, musí cizinec předložit smlouvu o předběžném
přislíbení zaměstnání, kterou již schválil Úřad práce.

• Cizinec, který ještě v Monaku nepracoval, nebo přerušil pracovní poměr na dobu delší 6 měsíců, musí pro obdržení
pracovního povolení mít souhlas Odboru veřejné bezpečnosti a platnou lékařskou prohlídku.

Úřad práce (Service de l’Emploi)
kontaktní údaje:
Le Service de l’Emploi
« La Frégate »
2, Rue Princesse Antoinette
98000 MONACO
Tel.: (+377) 98.98.88.14

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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S ohledem na výši cen služeb ve zdravotnictví se doporučuje sjednat před cestou pojištění úhrady nákladů zdravotní péče
v zahraničí.
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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 v Paříži
15, avenue Charles Floquet, 75007 Paris 7
T: (0033) 1 40651300
F: 1 40651313
E: paris@embassy.mzv.cz, commerce_paris@mzv.cz
W: www.mzv.cz/paris

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Paříži
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 44320200
F: 1 44320212
E: consulate.paris@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/index.html

Honorární generální konzulát v Monaku
Consulat Général Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: Pan François-Jean Brych
honorární generální konzul
15, av. de Grande Bretagne
MC 98000 Monte Carlo
Principauté de Monaco
Tel.: 00377 93 50 46 60
Fax: 00377 93 50 44 25
E-mail : monaco@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 9:00–12:00 hodin (na základě předchozího objednání)

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
Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
Telefon: 224 183 197
E-mail: ojve@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I)
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Telefon: 224852300
E-mail: ozep-evropa@mpo.cz

Kancelář Czech Trade v Paříži
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Email: paris@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.fr
Tel.: +33(0)184170115/19
Mobilní telefon: +33(0)673105057

Kancelář CzechTourism v Paříži
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Tel: +33 1 537 300 34
Fax: +33 1 537 300 33
E-mail: info-fr@czechtourism.com
Web: https://www.czechtourism.com/fr/home/
Provozní hodiny: uzavřeno pro veřejnost

České centrum v Paříži
18 rue Bonaparte
75006 Paris
Tel.: +331/53730022, 25
Fax: +331/53730027
E-mail: ccparis@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/paris, www.centretcheque.org
Provozní hodiny úřadu: úterý - sobota 13.00 - 18.00
středa 13:00–20:00

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

Informační správní centrum - Centre d'Informations Administratives
23, Avenue Albert II
98000 Monaco
otevírací doba: 9h30 - 17h
T:(+377) 98 98 40 26
F:(+377) 98 98 40 86
E-mail:centre-info@gouv.mc

Tel. čísla:
• Hasiči: 18 nebo 93 30 19 45
• Policie: 17 nebo 93 15 30 15
• evropské číslo pohotovosti (z mobilního telefonu): 112

Zdravotnictví:

•
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Informace o pohotovostech lékařů a lékáren (3. trimestr 2007): 141
• Ambulance: (+377) 93 30 19 45
• Nemocniční centrum Princesse Grace: Centrála: (+377) 97 98 99 00 Pohotovost: (+377) 97 98 97 69
• Centrum otrav (Marseille): (+33) 4 91 75 25 25
• Kardiologické centrum: (+377) 92 16 80 00
• Monacký institut sportovní medicíny a chirurgie(IM2S) : T: (+377) 99 99 10 00 F: (+377) 99 99 10 38

Web: www.IM2S.mc
• Traumatologická pohotovost (10 - 18 denně): (+377) 99 99 10 20
• Testy HIV : (+377) 93 25 88 88

Oprava vody, plynu, elektřiny:

• SMEG: (+ 377) 92 05 05 05
• Monacké vodárny: (+ 377) 93 30 39 36

Doprava:

• Autobusové nádraží: (+ 377) 97 70 22 22
• Heliport (civilní letectví): (+ 377) 98 98 87 11
• Vlakové nádraží: 36 35
• Taxislužba: (+ 377) 93 15 01 01 ou 08.20.20.98.98

Domácí zvířata:

• Zvířecí útulek L’Apot: (+33) 4 93 18 69 28
• Zelené číslo: 0800 03 70 16
• Veterinární pohotovost: (+33) 4 92 28 49 92
• Zelené číslo: 0825 02 09 09

Odpady a úklid:

• Odpad nadměrné velikosti a toxický odpad: SMA - (+ 377) 92 05 75 16

Různé:

• Ztráty a nálezy: (+ 377) 93 15 30 18
• Monaco Télécom - poruchy: (+ 377) 99 66 33 01
• MC câble - poruchy: (+ 377) 99 66 33 01

Obchodní rejstřík
Direction de l'Expansion Economique
9, rue du Gabian
MC 98014 MONACO
T: (+377) 98.98.84.91
F: (+377) 98.98.75.20
E-mail: contact.rci@gouv.mc
Web: http://www.rci.gouv.mc/
Otevírací doba: 9:30–12:30 a 13:30–17:00

7.4 Internetové informační zdroje

Monacké instituce
•
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Oficiální stránky vlády: www.gouv.mc
• Oficiální stránky o Monaku: www.visitmonaco.com
• Knížecí palác: www.palais.mc
• Vláda: www.gouv.mc
• Radnice: www.monaco-mairie.mc
• Národní rada: www.conseil-national.mc
• Vnější vztahy: www.diplomatie.gouv.mc
• Správa mezinárodní spolupráce: www.cooperation-monaco.gouv.mc
• Centrum tisku: www.presse.gouv.mc
• Radnice: www.monaco-mairie.mc
• SICCFIN: www.siccfin.gouv.mc
• Kontrolní komise finančních aktivit: www.ccaf.mc
• Monacká legislativa: www.legimonaco.mc
• Registrace internetových domén: www.nic.mc
• Obchodní rejstřík: www.rci.gouv.mc
• Kontrolní komise osobních údajů: www.ccin.mc
• Odbor veřejné bezpečnosti: www.police.gouv.mc
• Odbor sociálních dávek: www.caisses-sociales.mc
• Sbor hasičů: www.pompiers.gouv.mc
Odborné organizace
• Hospodářská komora: www.cde.mc
• Junior hospodářská komora: www.jcemonaco.mc
• Svaz monackých zaměstnavatelů: www.federation-patronale.mc
• Řád monackých účetních expertů: www.oecm.mc
• Asociace finančních aktivit: www.amaf.mc
• Kontrolní komise finančních aktivit: www.ccaf.mc
• Svaz monackých obchodníků a řemeslníků: www.ucam.mc
• Monacká asociace Venture Capital: www.mvca.asso.mc
• Monacká realitní kancelář: www.chambre-immo.monte-carlo.mc
• Řád advokátů: www.avocats.mc
• Řád architektů: www.architectes-monaco.com
• Mezinárodní obchodní komora: www.iccwbo.org
Životní prostředí
• Ochrana moří RAMOGE: www.ramoge.org
• Nadace Alberta II.: www.fondationprincealbertiidemonaco.net
Výstavy – Události
• Luxepack – Světové setkání tvůrčího balení: www.luxepack.com
• Imagina: www.imagina.mc
• Top Marques Monaco: www.topmarquesmonaco.com
• Yacht Show: www.monacoyachtshow.com
• Celebrity Lunches: www.azurproductions.com
Turistika – Volný čas - Kultura
• Odbor turismu: www.visitmonaco.com
• SBM: www.montecarloresort.com
• Monacký automobilový klub: www.acm.mc
• Monacký jachtový klub: www.yacht-club-monaco.mc
• Filharmonický orchestr Monte-Carla: www.opmc.mc
• Divadlo Princesse Grâce: www.tpgmonaco.com
• Sport: www.sportingmontecarlo.com
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• Balety v Monte-Carlu: www.balletsdemontecarlo.com
• Grimaldi Forum: www.grimaldiforum.com
• Fotbal - AS Monaco: www.asm-fc.com
Vzdělání
• Lyceum Alberta I: www.lycee-albert1er.mc
• Soukromý ústav François d’Assise Nicolas Barré: www.fanb.mc
• International University of Monaco: www.monaco.edu
Zdraví
• Řád lékařů: www.ordremedecins.mc
• Kardio centrum: www.ccm.mc
• Nemocnice Princesse Grâce: www.chpg.mc
• Klinika sportu: www.im2s.mc
• Cente d’Hémodialyse Privé de Monaco: ww.chpm.mc
Doprava
• Vlakové nádraží v Monaku: www.monaco-gare.com
• Letiště v Nice: www.nice.aeroport.fr
• Héliport: www.heliairmonaco.com
• Dálnice: www.escota.fr
• Parkování v Monaku: www.monaco-parkings.mc/home
• Přístavy v Monaku: www.ports-monaco.com
• Autobusová doprava: www.cam.mc
• Spolujízda autem: www.monacovoiturage.mc
• Centrum pro regulaci dopravy: www.infotrafic.mc
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