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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Estonsko je stát v severní Evropě o rozloze 45 339 km², nejsevernější z pobaltských zemí. Jde o přímořský stát, jehož
hranici tvoří z větší části Baltské moře; 80 km široký Finský záliv na severu je odděluje od Finska, přibližně 300 km moře je
na západě dělí od Švédska. Suchozemskou hranici má Estonsko na východě s Ruskem, ovšem převážná část této hranice
prochází rozlehlým Čudským jezerem. Nejdelší suchozemská hranice je na jihu s Lotyšskem. Hlavním městem je Tallinn,
ležící na severním pobřeží.
Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl potravinářský a dřevozpracující, založené na rozvinutém zemědělství,
lesnictví a rybolovu. Hlavními obchodními partnery jsou Finsko, Švédsko a Lotyšsko, přičemž podíl dalších zemí Evropské
unie na zahraničním obchodu stále roste.
Estonsko vstoupilo do EU a NATO na jaře roku 2004, do OECD na konci roku 2010. Od začátku roku 2011 se v Estonsku
platí eurem.

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

Název státu:
• Estonská republika
• Eesti Vabariik
• Republic of Estonia
Složení vlády:
• Premiér Jüri Ratas (CP)
• Ministr zahraničních věcí Sven Mikser (SDE)
• Ministr vnitra Andres Anvelt (SDE)
• Ministryně ekonomických záležitostí a infrastruktury Kadri Simson (CP)
• Ministr pro rozvoj venkova Tarmo Tamm (CP)
• Ministryně školství a výzkumu Mailis Reps (CP)
• Ministr veřejné správy Janek Mäggi (CP)
• Ministr obrany Jüri Luik (IRL)
• Ministr kultury Indrek Saar (SDE)
• Ministryně zdravotnictví a práce Riina Sikkut (SDE)
• Ministryně podnikání a informačních technologií Urve Palo (SDE)
• Ministr spravedlnosti Urmas Reinsalu (IRL)
• Ministr životního prostředí Siim Kiisler (IRL)
• Ministr financí Toomas Tõniste (IRL)
• Ministryně sociálních věcí Kaia Iva (IRL)

Zkratky stran:
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• CP – Keskerakond (Strana středu)
• SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Sociálně-demokratická strana)
• IRL - Isamaa ja Res Publica Liit (Unie za vlast a republiku)

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

Počet obyvatel: 1,318,700 obyvatel (k 1.1.2018)

Průměrný roční přírůstek: + 3,065

Věkové složení:

• obyv. ve věku 0–14: 12 %
• obyv. ve věku 15–64: 64 %
• obyv. ve věku 65+: 24 %

Etnicita:

• Estonci 69 %
• Rusové 25 %
• ostatní 6 %

Urbanizace: 68,5 %

Náboženské složení:

• ortodoxní křesťané (16 %)
• luteráni (10 %)
• neuvedlo, nebo bez vyznání (74 %)

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.

2013 2014 2015 2016 2017

Nom. HDP/obyv.
(EUR)

13 784 14 859 15 589 15 883,4 17 463,4

Růst HDP (%) 0,8 2,1 1,1 1,7 4,9

Inflace (CPI,%) 2,79 -0,1 -0,5 0,1 3,7

Nezaměst. (%) 8,6 7,3 6,2 6,8 5,8

Zdroj: Estonský statistický úřad, Ministerstvo financí, Estonská centrální banka
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Estonsko po letech ekonomického růstu zasáhla v roce 2008 hospodářská recese. V důsledku globální finanční a
hospodářské krize se v roce 2009 nepříznivý vývoj estonského hospodářství prohloubil a HDP se propadl ve srovnání s
rokem 2008 o 14,1 %. Nicméně již v roce 2010 se estonská ekonomika začala postupně zotavovat a dosáhla růstu 3,1 %.

V roce 2011 pokračovala estonská ekonomika v dobrých hospodářských výsledcích. Meziroční růst HDP dosáhl 7,6 %,
čímž se Estonsko zařadilo k zemím EU s největším hospodářským růstem.

Rok 2012 potvrdil prognózy Estonské národní banky, která po nezvykle dobrých výsledcích ekonomiky v roce 2011
upozorňovala, že v roce 2012 může dojít k značnému zpomalení ekonomického růstu země. Obecně se očekávalo, že růst
HDP Estonska v roce 2012 bude kolem 3 %, což se v konečném důsledku v zásadě potvrdilo (3,2 %).

V roce 2013 došlo k dalšímu poklesu na 0,8 %. Rok 2014 však znamenal určité ustálení trendu. Růst HDP dosáhl hodnoty
2,1 %. V roce 2015 zaznamenal růst ekonomiky opět pokles, a to na 1,1 %. Nejvíce estonskou ekonomiku v roce 2015
ovlivnil pokles přidané hodnoty v dopravě a skladování, velký negativní vliv měl rovněž pokles prací ve stavebnictví a
výrobní činnosti. Snížila se také přidaná hodnota stavebních prací, a to zejména v důsledku poklesu oprav a
rekonstrukčních prací v pozemním stavitelství. Také výroba zaznamenala pokles především v důsledku slabé zahraniční
poptávky.

Rok 2016 byl ve znamení mírného, avšak stabilního růstu ekonomiky. Po třech letech poklesu došlo znovu k nárůstu
obchodu, investice však i nadále klesaly. Růst HDP činil 1,7 %.

Rok 2017 byl pro estonskou ekonomiku velmi úspěšný a její růst dosáhl téměř 5 %. Tento růst byl podpořen výrazným
oživením ekonomik hlavních obchodních partnerů Estonska a rychlejším růstem cen. Estonská ekonomika těžila rovněž z
rychlého růstu příjmů obyvatel, což se projevilo i ve spotřebě domácností.

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

2013

• Celkový příjem: 6 556 169.4
• Celkové výdaje: 6 853 021.5
• Saldo: -296 852.1

2014

• Celkový příjem: 6 677 510.1
• Celkové výdaje: 6 488 412.4
• Saldo: 189 097.6

2015

• Celkové příjmy: 6 792 685
• Celkové výdaje: 7 157 331
• Saldo: -364 646

2016

• Celkové příjmy: 7 318 771
• Celkové výdaje: 7 326 755
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• Saldo: -7 984

2017

• Celkové příjmy: 9 481 844
• Celkové výdaje: 9 896 787
• Saldo: -414 943

v tisících EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

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

2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet -19,8 205,2 393,6 554,5 734,0

Kapitálový účet 525,2 218,2 404,2 181,2 181,1

Finanční účet 466,2 310,8 940,1 554,4 1 036,7

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

9,9 10,4 9,7 9,5 9,0

Hrubý zahraniční
dluh

17 454,50 18 901,50 19 147,60 19 039,5 19 212,4

Údaje v mil. EUR
Zdroj: Estonská centrální banka, Eurostat

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor Estonska je stabilizovaný. Jeho páteř tvoří čtyři největší banky, které jsou z větší části ve skandinávských
rukou.

Největší estonskou bankou je Swedbank (je součástí stejnojmenné švédské bankovní skupiny) - 38% podíl na trhu, druhá
největší je SEB bank - 23% podíl na trhu, třetí v pořadí je Nordea - 15% podíl na trhu, čtvrtou bankou je dánská Danske
bank se 7% podílem na trhu, dále pak následuje LHV banka s 5 % a DNB banka se 3 %.

Pro estonské banky je charakteristické masivní využívání internetového bankovnictví. To používá 90 % estonských
obyvatel a 95 % všech bankovních operací se uskutečňuje prostřednictvím internetu. Prudký rozvoj zažívá telefonní
bankovnictví.

Banky pracují rychle a v zásadě spolehlivě.
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Pořadí bank podle podílu půjček a vkladů na estonském trhu v roce 2017:

SWEDBANK (28 %/46 %)
Liivalaia 8
15040 Tallinn
tel. +372 631 03 10
fax. +372 631 04 10
e-mail: info@swedbank.ee

SEB Bank (24 %/23 %)
Tornimae 2
15010 Tallinn
tel. +372 665 51 00
fax. +372 665 51 03
e-mail: info@seb.ee

NORDEA (19 %/12 %)
Liivalaia 45
10145 Tallinn
tel.: + 372 6 283 300
fax:: + 372 6 283 201
e-mail: eesti@nordea.com

LHV (3 %/6 %)
Tartu mnt 2
10145 Tallinn
tel. +372 6 800 400
e-mail: info@lhv.ee

Danske Bank (7 %/4 %)
Narva mnt 11
10515 Tallinn
tel. +372 6 800 800
fax. +372 6 752 803
e-mail: info@danskebank.ee

Další estonské banky: Eest Krediidipank, AS LHV Pank, AS BIGBANK, AS Citadele Banka Eesti filiaal, Tallinna
Äripank, AS Inbank.
V roce 2017 byla estonská pobočka banky Nordea nahrazena společností Luminor Bank AS, společným podnikem bank
Nordea a DNB.

1.7 Daňový systém

Estonsko zavedlo v roce 1994 rovnou daň. Od tohoto roku platí fyzické i právnické osoby daň z příjmu bez ohledu na výši
příjmu.
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V roce 1994 byla rovná daň 26 %. Od roku 2005 začal proces jejího postupného snižování, které mělo podle předpokladů
skončit na 18 %. Pro rok 2005 byla daň z příjmu stanovena na 24 %. Bylo uzákoněno, že každý následující rok se daň
z příjmu sníží o 1 %. V roce 2008 to bylo 21 %.

Nicméně v roce 2009 z důvodu hospodářské krize k dalšímu snížení nedošlo. Vláda tímto krokem sledovala zejména
zvýšení příjmů do státního rozpočtu o cca 100 milionů eur. Ke snížení daně z příjmu tak došlo až v roce 2015, kdy se daň
snížila na 20 % a v této výši byla zachována i v dalších letech.

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti změna týkající se daně z příjmů fyzických osob. Výše sazby sice zůstane stejná na
úrovni 20 %, ale nezdanitelné minimum se zvýší ze současných 180 eur na 500 eur. Toto nezdanitelné minimum se však
bude postupně snižovat v závislosti na výši příjmu, tudíž lidé s vyššími příjmy budou odvádět více. Na změně tak vydělají
lidé, jejichž příjem dosáhne maximálně výše 1 758 eur za měsíc (průměrný plat v Estonsku v roce 2017 činil 1 221 eur).

Rovná daň je pro obchodní společnosti doplněna navíc výhodným principem, který podporuje investice a rozvoj podniků
v Estonsku a to, že reinvestovaný a ve firmách jinak zadržený zisk se nezdaňuje. Daní se tak pouze rozdělovaný zisk
(například dividendy) formou daně, která má charakter daně z příjmu. Jinými slovy, zisk není zdaňován v okamžiku jeho
vzniku, ale až v okamžiku jeho distribuce. Od 1. ledna 2018 navíc mohou právnické osoby využít snížené daně z příjmů z
20 % na 14 %, pokud budou pravidelně vyplácet dividendy jiné právnické osobě.

Zaměstnavatel odvádí z hrubého platu zaměstnance sociální daň ve výši 33 % a to bez omezení konečné nominální výše
daně, což pro lidi s vysokým příjmem znamená, že odvádějí více, než spotřebovávají. 20 % ze sociální daně jde do
mimorozpočtového Fondu sociálního zabezpečení a 13 % do Fondu zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2015 odvádí
zaměstnavatel na pojištění na podporu v nezaměstnanosti 0,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, další 1,6 % odvádí
zaměstnanec.

V rámci druhého pilíře penzijního systému platí estonští zaměstnanci do Fondu sociálního zabezpečení ještě další 2 % a 4
% zaměstnavatel (odečítá se z 33% odvodu na sociální daň). Druhý pilíř je povinný pro osoby narozené po roce 1983.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je unifikovaná a od 1. července 2009 činí 20 % ad valorem. Zákon počítá s výjimkou pro
předplatitele periodik, vývozce časopisů a knih (DPH 9 %).

Pozemková daň v Estonsku je stanovena v rozmezí 0,1 až 2,5 % ze zdanitelné hodnoty pozemku. Daň vybírá stát, je
určena municipálním rozpočtům a musí být stanovena místními úřady nejpozději do 31. 1. zdaňovaného roku. Pozemková
daň pro obdělávanou půdu, pro přírodní pastviny a lesy je stanovena v rozmezí od 0,1 % do 2 %.

Herny a loterie jsou zatěžovány daní od 5 % do 18 % podle druhu činnosti.

Od 1. ledna 2018 byla v Estonsku nově zavedena silniční daň pro nákladní automobily kategorie N2 (3,5 – 12 tun) a N3
(nad 12 tun), a to na základě doby, kterou na veřejných komunikacích stráví. Poplatek je stanoven v závislosti na váze,
počtu náprav a objemu emisí. Denní sazba činí 9 – 12 eur, roční sazba pak 500 – 1300 eur, přičemž je možné zaplatit
poplatek za týdenní, měsíční či čtvrtletní využívání silnic.

K navýšení spotřební daně u alkoholu došlo v průběhu roku 2017 hned dvakrát. Poprvé v únoru, kdy byla daň zvýšena u
všech alkoholických výrobků o 10 %, podruhé pak došlo k navýšení daně u nízkoalkoholických nápojů v červenci, a to o
dalších 70 %. Další zvýšení bylo plánováno na únor 2018, a to o 18 % u piva, vína a kvašených nápojů s obsahem alkoholu
do 6 %, o 10 % u silného alkoholu, a o 20 % u kvašených nápojů a vína s vyšším obsahem alkoholu než 6 %. Vláda se však
začala obávat, že příliš výrazné zvýšení spotřební daně by mohlo zásadně ovlivnit nárůst přeshraničního obchodu
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s Lotyšskem, a proto se rozhodla předložit návrh na zvýšení spotřební daně u nízkoalkoholických nápojů a silného
alkoholu od února 2018 pouze v poloviční výši, než bylo původně plánováno, tedy 9 %, resp. 5 %. Tento návrh byl
parlamentem schválen dne 16. ledna 2018.

Spotřební daně se vybírají z prodeje tabáku a tabákových výrobků, alkoholu, pohonných hmot či za obaly (další informace
na www.emta.ee).
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2. Zahraniční obchod a investice
Vývoz zboží a služeb v roce 2017 vzrostl o 2,9 %. Na růstu exportu se nejvíce podílel vývoz služeb, který se zvýšil o 6,2 %.
Import zboží a služeb se zvýšil o 3,5 %. Čistý vývoz dosáhl v roce 2017 výše 980 mil. eur, což tvořilo 4,3 % celkového HDP
a jedná se o největší podíl na HDP za posledních šest let.

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

Roky Vývoz Dovoz Saldo

2012 12 521,1 14 096,5 -1 575,4

2013 12 288,2 13 902,5 -1 614,4

2014 12 083,1 13 776,5 -1 693,3

2015 11 626,7 13 083,9 -1 457,2

2016 11 897,1 13 492,9 -1 595,8

2017 12 861,0 14 733,7 -1 872,7

V milionech EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2017

Země (vývoz) miliony EUR % Země (dovoz) miliony EUR %

1. Finsko 2 072,2 16,11 1. Finsko 2 070,4 14,05

2. Švédsko 1 733,2 13,48 2. Německo 1 584,4 10,75

3. Lotyšsko 1 174,6 9,13 3. Litva 1 378,1 7,35
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4. Německo 932,7 7,25 4. Švédsko 1 278,3 8,68

5. Litva 747,2 5,81 5. Lotyšsko 1 249,3 8,48

6. Nizozemsko 473,9 3,68 6. Polsko 1 068,2 7,25

7. Dánsko 361,0 2,81 7. Nizozemsko 875,4 5,94

8. Velká Británie 286,8 2,23 8. Itálie 375,6 2,55

9. Polsko 273,9 2,13 9. Velká Británie 375,3 2,55

10. Francie 259,3 2,02 10. Francie 328,3 2,23

15. ČR 73,8 0,57 13. ČR 209,2 1,42

Zdroj: Estonský statistický úřad

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2017

Skupina zboží Vývoz - miliony EUR %

Stroje a elektrické spotřebiče 3 285,8 25,55

Dřevo a výrobky z něj 1 379,7 10,73

Minerální produkty 1 266,2 9,85

Ostatní průmyslové výrobky 1 129,4 8,78

Kovovýrobky 1 051,9 8,18

Dopravní zařízení 903,1 7,02

Výrobky chemického průmyslu 685,3 5,33

Předpřipravená hotová jídla, nápoje 493,1 3,83

Výrobky z plastů a pryže 416,6 3,24
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Textil a výrobky z něj 401,5 3,12

Zdroj: Estonský statistický úřad

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2017

Skupina zboží Dovoz - miliony EUR %

Stroje a elektrické spotřebiče 3 686,3 25,02

Dopravní zařízení 1 912,9 12,98

Minerální produkty 1 448,7 9,83

Kovovýrobky 1 290,5 8,76

Výrobky chemického průmyslu 1 274,9 8,65

Předpřipravená hotová jídla, nápoje 834,6 5,66

Výrobky z plastů a pryže 800,0 5,43

Textil a výrobky z něj 661,6 4,49

Dřevo a výrobky z něj 486,8 3,30

Ostatní průmyslové výrobky 403,7 2,74

Zdroj: Estonský statistický úřad

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě
Estonska) a Valga (město na jihu Estonska). Jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží je zde považováno za
zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:
Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi, ležícími při pobřeží Baltského
moře.
Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese:
http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour
Maardu tee 57
74115 Maardu
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e-mail: muuga@portoftallinn.com, muuga@ts.ee
tel.: +372 631 95 02
fax: +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe:
Jedná se o nově budovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se
zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.
Další informace lze získat na adrese:
www.silport.ee
AS Sillamäe Sadam
Kesk tn 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel. +372 640 5267
tel. +372 392 9150
fax +372 392 9177

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski:
http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour
Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail paldiski@portoftallinn.com
tel. +372 6 318 800
fax +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga:
http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-in-valga-town/
Valga free trade zone
Kesk tn 11, 68203 Valga
Tel: +372 767 98 00

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

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2017 hodnoty 19,30 mld. eur. Výše estonských přímých
investic do zahraničí dosáhla v roce 2017 hodnoty 6,42 mld. eur.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2017

Příliv investic -
země

miliony EUR % Odliv investic -
země

miliony EUR %

1. Švédsko 5 425,8 28,11 1. Litva 1 498,3 23,34

2. Finsko 4 301,5 22,29 2. Kypr 1 158,6 18,05

3. Nizozemsko 1 549,5 8,03 3. Lotyšsko 1 157,2 18,02
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4. Litva 772,8 4,00 4. Finsko 589,1 9,18

5. Rusko 718,6 3,7 5. Rusko 253,4 3,95

Zdroj: Estonská centrální banka

Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2017

Příliv investic -
oblast

miliony EUR % Odliv investic -
oblast

miliony EUR %

1. Finančnictví a
pojišťovnictví

5 365,9 27,80 1. Administrat.
služby

1 149,9 17,91

2. Realitní trh 3 378,7 17,50 2. Finance a
pojišťovnictví

1 028,5 16,02

3. Průmyslová
výroba

2 630,2 13,63 3. Realitní trh 925,3 14,41

4. Velkoobchod a
maloobchod

2 511,0 13,01 4. Průmyslová
výroba

855,4 13,32

5. Věda a
technologie

1 396,2 7,23 5. Velkoobchod a
maloobchod

498,0 7,76

Zdroj: Estonská centrální banka

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

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i
zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností a dobrou jazykovou
vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti
podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí,
jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad,
telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů o
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licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro
investice a obchod/Estonian Investment and Trade Agency na e-mailové adrese: invest@eas.ee

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé
estonské agentury pro investice i export.

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279 701
email: eas@eas.ee
web: http://www.eas.ee/
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3. Vztahy země s EU
Estonsko je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004. V období od 1. 7. do 31. 12. 2017 poprvé předsedalo Radě EU.
Hlavními prioritami estonského předsednictví v Radě EU byly:
- Otevřená a inovativní evropská ekonomika
- Bezpečná a chráněná Evropa
- Digitální Evropa a volný pohyb dat
- Inkluzivní a udržitelná Evropa

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel: (372) 626 4400
Fax: (372) 626 4401
E-mail: COMM-REP-TLL@ec.europa.eu

Informační kancelář Evropského parlamentu:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel. (372) 630 6969
E-mail: eptallinn@europarl.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 se země EU podílely 71 % na estonském exportu. Na estonském importu se podílely 82 %.

Hlavními estonskými obchodními parntery byly v roce 2017 Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Litva a Německo (podrobněji viz
teritoriální struktura estonského obchodu v kapitole 2.2).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Estonsko by mělo ze strukturálních a investičních fondů EU v období 2014 - 2020 získat celkem 4,4 miliardy EUR.
V roce 2017 obdrželo následující platby: 1,1 mld. eur z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF); 602,5 mil. eur
ze Strukturáních fondů pro období 2014 - 2020; dalších 258,7 mil. eur v rámci zemědělských benefitů pro roky 2014 -
2020 a 531 tis. eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného - obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní
vztahy mezi EE a CZ jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v
podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem neustále stoupá.

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

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce
2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz (z ČR) 198,5 220,7 225,9 236,6 253,6

Dovoz (do ČR) 39,9 41,3 66,2 82,2 87,9

Obrat 238,5 262,0 292,1 318,8 341,5

Saldo 158,5 179,4 159,7 154,4 165,7

V milionech EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2017 (v tis. EUR)

Název zboží Hodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky 142 021

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 44 236

Průmyslové spotřební zboží 36 618
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Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené 23 539

Potraviny a živá zvířata 3 653

Nápoje a tabák 1 996

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 853

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 305

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 201

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 173

Zdroj: Český statistický úřad

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2017 (v tis. EUR)

Název zboží Hodnota dovozu v tis. EUR

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 29 021

Stroje a dopravní prostředky 22 387

Průmyslové spotřební zboží 20 317

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 8 747

Chemikálie a příbuzné výrobky jende nezařazené 4 204

Potraviny a živá zvířata 2 035

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 1 145

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 785

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 48

Nápoje a tabák 33

Zdroj: Český statistický úřad
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz z ČR 25,9 30,7 34,2 41,6 58,4

Dovoz do ČR 13 14,1 16,5 26,6 27,8

Obrat 38,9 44,8 50,7 68,2 86,2

Saldo 12,9 16,6 17,7 15,0 30,6

V milionech EUR
Zdroj: Estonská národní banka

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

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce
2017 15,8 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v
oboru daní z příjmu a z majetku

• Platnost: 26.5.1995
• Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
• Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu
právu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obchod mezi Českou republikou a Estonskem je poměrně rozmanitý a neustále se zvyšuje. Podle Českého statistického
úřadu mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle
materiálu a průmyslové spotřební zboží.

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

Estonský trh je malý a jeho absorpční schopnost je omezena. Velkou část trhu ovládají firmy ze severských zemí a není
proto jednoduché s českými výrobky do Estonska proniknout. I přes tyto skutečnosti je na trhu v Estonsku celá řada
českých výrobků.

Viditelným produktem jsou v Estonsku osobní automobily Škoda, které zde často fungují jako firemní auta, taxi i policejní
vozidla. V roce 2017 byla v Estonsku Škoda druhým nejprodávanějším automobilem, přičemž Škoda Octavia byla stejně
jako v roce 2016 nejoblíbenějším vozidlem.

Tradičně se v Estonsku prodává české pivo, rozšiřuje se sortiment potravinářských výrobků z ČR, na trhu je české sklo.

Pokud jde o případné perspektivní oblasti pro české exportéry, mohly by jimi být oblast energetického průmyslu,
dopravního průmyslu a infrastruktury, či železniční a kolejové dopravy.

V Estonsku je energetický průmysl klíčovým sektorem. Strategickým úkolem je zajištění energetické nezávislosti na Rusku
a efektivní propojení s evropským energetickým trhem. Potenciál pro české energetické firmy vidíme v blízké výstavbě
plynového propojení mezi Estonskem a Finskem - Balticconnector. V červenci 2016 bylo na půdě EU schváleno čerpání
evropských peněz na tento projekt ve výši 187,5 mil. eur a dokončen by měl být do roku 2020. Dále se pak nabízí stále
zvažovaný projekt modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy.

V roce 2018 plánuje estonská vláda investovat 56,7 mil. eur do důležitých infrastrukturních projektů a do rozvoje
životního prostředí, investice do silnic by pak měly dosáhnout výše 227 mil. eur. Jako zajímavé projekty se jeví výstavba
první etapy železnice mezi Tallinnem a Haapsalu (město na západním pobřeží Estonska, 100 km od Tallinnu) a přestavba
části dálnice na trase Tallinn – Tartu z dvouproudé na čtyřproudou. V delším časovém horizontu je pak zajímavá
především plánovaná výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu. Jedná se o vybudování hlavního
vlakového nádraží pro mezinárodní i vnitrostátní spoje a hlavního uzlu městské a příměstské dopravy. Terminál by měl
stát v bezprostřední blízkosti tallinnského letiště. V nedávné době byla rovněž dokončena tramvajová linka ze stanice
Üllemiste na letiště a nyní se zvažuje i výstavba tramvajového depa.

Oblast železniční a kolejové dopravy se jeví jako perspektivní zejména díky projektu Rail Baltika, tj. výstavbě nové
železniční tratě evropských standardů z Tallinnu do Rigy, Kaunasu a Varšavy. Zásadní pro tento projekt je financování
z fondů EU. Odhadovaný rozpočet celého projektu je cca 5 mld. eur, přičemž v letech 2014–2020 by EU měla financovat
až 85 % vynaložených nákladů. Celková cena za estonskou část tohoto projektu by měla činit 1,3 mld. eur, Estonsko
samotné by se pak na této částce mělo podílet 250 mil. eur. Konstrukce budou provedeny v několika fázích v letech 2019
- 2020, většina tendrů bude zveřejněna na "Tenders Electronic Daily" (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU"
vyhrazená pro evropské veřejné zakázky). Díky evropským standardům (rozchod 1 435 mm i evropské technické normy),
se kterými mají estonské firmy minimální zkušenost (převládají ruské standardy a široký rozchod 1 520 mm), by měly mít
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české firmy na trhu výhodu. Potenciál se nabízí zvláště pro firmy, které mají zkušenost s European Rail Traffic
Management System.

V roce 2018 má Tallinnský dopravní podnik v plánu vypsat tendr na nákup nových tramvají. Jedná se o nákup 8 nových
nízkopodlažních tramvají, a dále pak možnost nákupu dalších až 20-ti tramvají - jejich konečný počet se bude odvíjet od
zvolené trasy (nyní zvažovány 3 možné varianty). V plánu na rok 2018 je rovněž vypsání veřejné zakázky na modernizaci 4
tramvají.

Aktuální sektorové příležitosti pro Estonsko

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

5.2 Kalendář akcí

ZÁŘÍ: 28.09. - 30.09.2018 - Tartu - Motoshow 2018
ŘÍJEN: 18.10. - 20.10.2018 - Tartu - Veletrh bydlení a interiéru

polovina října - Tallinn - Beauty World Fall 2018
konec října 2018 - Tallinn - Veletrh jídla

LISTOPAD: 07. 11. – 09. 11. 2018 - Tallinn - INSTRUTEC (mezinárodní veletrh pro výrobní techniku, nářadí)
PROSINEC: začátek prosince 2018 - Tallinn - Teeviit (Vzdělání, pracovní místa, kariéra)

Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů lze najít na stránce tallinnského výstaviště www.fair.ee (v angličtině).

KONFERENCE:
ČERVEN: 01. 06. – 03. 06. 2018 Lennart Meri Conference „The Next Hundred Years" 04. 06. – 05. 06. 2018 9th
Annual Forum of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region AFTER 2020 10. 06. – 12. 06. 2018 3rd
Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies

- Reflecting on Nation-Statehood in Eastern Europe, Russia and Eurasia
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
V této kapitole naleznete praktické rady týkající se obchodu a podnikání s Estonskem.

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

Estonská klientela preferuje co nejpřímější obchodní vztahy. Nejméně komplikované obchodní vztahy jsou, podle
informací našich firem, s velkoobchody a s firmami se zahraničním kapitálem, které přistupují na platbu předem.

Objektivní hodnocení funkčnosti a spolehlivosti prodejních kanálů a zastupitelské sítě naráží na minimální informovanost
našich firem o estonském trhu.

Dosavadní zkušenost s pronikáním českých firem do Estonska ukazuje, že pokud český výrobce má možnost vyslat do
Estonska svého zástupce, který se snaží přímo na místě, ve spolupráci s estonskými hospodářskými organizacemi, získat
potřebné kontakty, obvykle bývá úspěšný.

Pořádání vlastních prezentačních akcí, na které jsou zváni místní podnikatelé, nemusí být vždy účinné. Nicméně i tato
forma, pokud je připravena a propagována v dostatečném časovém předstihu a za účasti ZÚ a příslušných estonských
institucí (např. Estonskou obchodní a průmyslovou komorou), popřípadě odvětvových asociací, může být vhodnou cestou
k pronikání na estonský trh.

Relativně úspěšná může být účast na místních veletrzích, zvláště pokud českou účast organizuje nějaká zastřešující
organizace.

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

Estonsko obsadilo podle Indexu ekonomické svobody 2018 prováděné "The Heritage Foundation" 7. místo. Mezi novými
členskými zeměmi má nejlepší umístění (pro srovnání Česká republika je na 24. místě). Estonsko uplatňuje minimální
stupeň protekcionismu, vytvořilo příznivé prostředí pro zahraniční investice a dává velký důraz na vlastnická práva.

Po vstupu země do EU jsou pro dovozy z EU uplatňovány běžné celní postupy.
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V případě dovozu zboží, o kterém existují pochybnosti o jeho zařazení mezi běžně dovážené položky, doporučujeme
obrátit se na Celní správu, tel. 880 0810, e-mail: emta@emta.ee. Užitečné informace lze nalézt na web:
http://www.emta.ee/eng,

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2015 zavedlo Estonsko tzv. systém e-residency. Každý občan České republiky si může na estonské ambasádě
požádat o přidělení digitální identity. Její součástí je elektronický podpis. Následně pak může přímo z České republiky
založit firmu v Estonsku prostřednictvím internetu s tím, že využije právě elektronického podpisu. Z České republiky pak
může firmu i řídit, protože např. i daňové přiznání může podat elektronicky prostřednictvím své elektronické identity.

Pro zjištění všech registračních úřadů je možné využít webové stránky www.just.ee.

Užitečné informace se dají získat v centrálním registru, telefon: +372 680 3160, e-mail: rik.info@just.ee.

Pronájem kanceláře někdy naráží na rozdílný výklad nájemní smlouvy (překlad do třetího jazyka nemusí být přesný).
Běžným dorozumívacím jazykem je angličtina, ale často lze využít i znalost ruštiny. Doporučuje se jako první jazyk
vyzkoušet angličtinu a pak případně přejít na ruštinu.

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

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu jsou běžné jako v ostatních evropských zemích. Nejúčinnější propagací a
reklamou je účast na veletrhu. Reklama v tisku nebývá vždy účinná. Inzerci nabízí například Estonská obchodní a
průmyslová komora, která za úplatu rozešle informace svým členům.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je v teritoriu chráněno na standardní úrovni, jako ve všech zemích EU. S reálným stavem ochrany,
s prosazováním např. autorských práv a s reálnou jurisdikcí, nejsou v této oblasti zatím výrazné zkušenosti.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných zakázkách – aktuální znění na www.riigiteataja.ee

Oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma na
http://riigihanked.riik.ee (pouze v estonštině)

Tendry, vyhlašované evropskými a světovými bankovními organizacemi (EBRD nebo SB), které se plně nebo částečně
podílejí na financování, jsou zveřejňovány prostřednictvím médií (ne vždy však tato upozornění obsahují zásadní
informace typu, zda je tendr otevřený či nikoliv.)

V ČR se estonské tendry inzerují například v Hospodářských novinách. V některých případech mohou být tendry
oznamovány prostřednictvím orgánů EU (ted.europa.eu) a místní média mohou zůstat zcela stranou. Je tedy třeba
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sledovat estonské příležitosti také v Bruselu.

Investiční příležitosti pro střední a malé firmy jsou vyhlašovány Estonskou investiční agenturou Estonian Investment &
Trade Agency, zprostředkovaně také Estonskou hospodářskou a průmyslovou komorou (Estonian Chamber of Commerce
and Industry).

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

Podle Arbitrážního soudu, který pracuje při Centrální obchodní a průmyslové komoře, estonské firmy dávají obecně
přednost smírnému řešení obchodních sporů. ZÚ od roku 2000 nezaznamenal případ vážnějšího obchodního sporu mezi
estonským a českým partnerem.

Menší prohřešky typu nezaplacení faktury lze řešit ve spolupráci s firmou Creditreform s.r.o., která má českou pobočku
v Praze 9 v ulici Na Harfě 337/3 (telefon: +420 2 260 70 811, fax: +420 2 260 70 826, email: info@creditreform.cz),
popřípadě je k dispozici pobočka přímo v Estonsku na adrese Pirita tee 20, 10127 Tallinn (telefon: +372 6 826 302, fax:
+372 6 826 301, email: info@creditreform.ee).

Nejrůznější informace, které ocení postižená firma, lze najít na webových stránkách https://www.creditinfo.ee , telefon
+372 665 96 07. Za menší úplatu poskytne Krediidiinfo hospodářské a finanční informace o vybrané firmě. Konkrétní
služby jsou uveřejněny na adrese https://www.creditinfo.ee (nebo telefon: +372 665 96 00, fax: +372 665 96 01, email:
info@creditinfo.ee) V případě vymáhání nedobytné pohledávky se doporučuje využít některou firmu, které se specializuje
na tento druh služeb. Například:

• Intrum Justitia AS, telefon +372 606 09 90, www.intrum.ee má pobočku také v Praze na adrese Prosecká 851/64,
Praha 9, Prosek Point, budova A, 3.patro, telefon: +420 277 003 700, fax: +420 283 880 902, e-mail:
contact@intrum.cz.

• Julianuse Inkasso Agentuur, tel.: +372 681 44 00, www.julianus.ee

Rizika při pronikání a podnikání v Estonsku můžou pramenit z neznalosti prostředí a partnera. Před začátkem podnikání
v Estonsku je proto žádoucí opatřit si pokud možno co největší množství informací a zejména prověřit si finanční sílu
partnera, což vzhledem k uzavřenosti estonského prostředí nemusí být vždy jednoduché. Rovněž porovnání úvěrových
podmínek v ČR a Estonsku by mělo vést k úvaze, které finanční zdroje jsou výhodnější.

Mezi hlavní rizika patří:

• neznalost místních podmínek (podcenění vývoje, kterého Estonsko dosáhlo), včetně chybného přístupu k Estonsku
jako k postsovětskému prostoru;

• podcenění konkurence;
• neprůhlednost vazeb uvnitř firmy.

Pro firmu, která je již zaregistrovaná v Obchodním rejstříku, je důležitá každoroční aktualizace údajů. Aktualizace musí být
prováděna v období od 15. ledna do 15. dubna. Pokud nebudou data aktualizována, bude platnost registrace
pozastavena, popřípadě i zrušena.

Pro zmenšení rizika při obchodním styku lze využít služeb Krediidiinfo AS. Krediidiinfo AS poskytuje za úplatu
hospodářské a finanční informace o vybrané firmě. Konkrétní služby jsou zveřejněny na adrese https://www.creditinfo.ee
(tel.: +372 665 9600, fax: +372 665 9601, email: info@creditinfo.ee).
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ZÚ se setkal s potížemi při platbách pouze ojediněle. Podle zkušených firem lze přistoupit na úvěrovou platební
podmínku zejména u těch estonských odběratelů, se kterými je dlouhodobě dobrá zkušenost. Přesto je vhodnější trvat na
zajištěném placení akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Plnou jistotu zaručuje platba předem.

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

Místní zvyklosti:

Úředním jazykem je estonština. Při neznalosti estonštiny je vhodné začít obchodní jednání v angličtině. Později lze
případně přejít na ruštinu, zvláště s ruskojazyčnými obyvateli Estonska a také se starší generací Estonců. Použití ruštiny na
začátku jednání by mohlo vyvolat nepříznivou atmosféru. Je potřeba si nicméně uvědomit, že můžete narazit na osoby,
které i přes znalost ruského jazyka, budou konverzaci v ní odmítat.

Český podnikatel by měl být dobře připraven a vystupovat asertivně. Estonci dávají přednost přímočarému, věcnému,
pragmatickému přístupu. Nedoporučuje se žertovně zmiňovat omyly a slabé stránky sebe sama nebo firmy. Doporučuje
se naopak představit kvality nabízeného zboží a reprezentované firmy bez stínu pochybnosti.

Estonští úředníci se vyznačují lpěním na liteře předpisu a neochotou k improvizaci. Problémem je někdy nekritický postoj
k vlastním schopnostem.

Banky jsou otevřeny od 9:00 hod. do 18:00 hod., na úřadech se začíná pracovat přibližně v 9:00 hod. a končí přibližně
v 17:00 hod.

Velké obchody v centru hlavního města a obchodní centra jsou otevřena do 21:00 až 23:00 hod. a to i během víkendů.
Směnárny ve velkých městech mají pracovní dobu od 10:00 hod. do 21:00 hod. a některé z nich jsou otevřeny i o
víkendech a svátcích. V Tallinnu již banky kupují a prodávají české koruny, je tedy možno měnit prostředky přímo. Široce
rozšířené jsou platební karty a kartou lze obvykle platit i malé částky prakticky všude.

Dny pracovního klidu:
• 1. 1. Nový rok
• 24. 2. Den samostatnosti Estonska (1918)
• Velký pátek (pohyblivé datum)
• 1. 5. Svátek jara
• 23. 6. Svátek vítězství (na počest vítězství estonské a lotyšské armády nad německým Landswehrem v bitvě u Võnnu

- Cesis v Lotyšsku v roce 1918)
• 24. 6. Den sv. Jana
• 20. 8. Den znovuzískání samostatnosti Estonska (dne 20. 8. 1991 vyhlásil Nejvyšší sovět ESSR samostatnost Estonska)
• 16. 11. Den obrody Estonska (v roce 1988 schválil Nejvyšší sovět ESSR zákon o nadřazenosti estonských zákonů

zákonům SSSR, není dnem pracovního volna)
• 24. 12. Štědrý den
• 25. 12. první svátek vánoční
• 26. 12. druhý svátek vánoční

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

Od 21. 12. 2007 je Estonsko členem schengenského prostoru. Čeští občané tak nepotřebují k návštěvě Estonska vízum a
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mohou do Estonska cestovat na platný pas nebo na platný OP. Při cestě autem je nutné vozit s sebou i zelenou kartu
pojištění.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. srpna 2006 platí nová pravidla pro občany ze zemí EU, kteří chtějí žít a pracovat v Estonsku. Pracovní povolení a
povolení k pobytu se již nevyžaduje. Je pouze nutné se do tří měsíců od příjezdu do Estonska zaregistrovat v rejstříku
obyvatel (Rahvastiku Register, tel.: +372 612 4444, e-mail: abi@rahvastikuregister.ee). Žádná další omezení nejsou pro
občany zemí EU stanovena.
Bližší informace lze získat v angličtině na stránkách Policie a příhraniční stráže.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané jsou v Estonsku po předložení Evropské karty zdravotního pojištění ošetřeni bezplatně, tak jako občané
ostatních států EU (platí se pouze částka do 5 EUR za návštěvu zdravotnického zařízení).
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7. Kontakty
V této kapitole naleznete nejdůležitěší 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
Lahe 4
101 50 Tallinn
Estonská republika
tel.: +372 627 44 00
fax: +372 63 14 716
e-mail: tallinn@embassy.mzv.cz, commerce_tallinn@mzv.cz (obchodní oddělení), consulate_tallinn@mzv.cz (konzulární
oddělení)
web: http://www.mzv.cz/tallinn facebook: www.facebook.com/CzechEmbTallinn
Konzulární a diplomatická služba (po pracovní době a o víkendu): tel.: +372 566 790 29 (pouze pro případ nouze)

Spojení z letiště a z centra:
Velvyslanectví ČR se nachází na ulici Lahe 4, v rezidenční čtvrti Kadriorg, ve východní části města, v bezprostřední blízkosti
hlavní komunikace ve směru na Narvu.
Z letiště Lennart Meri se lze dopravit na velvyslanectví s použitím taxi (cca 15 min., cena do 10 eur). Lze využít rovněž
tramvajového spojení nejprve linky č. 4 a na stanici "Hobujaama" přestoupit na tramvaj č. 1 nebo 3, které jedou k
velvyslanectví (zastávka Kadriorg). Z letiště jezdí také autobus č. 2 k terminálu „D“ v tallinském přístavu. Terminál se
nachází cca 10 minut od centra města (od obchodního centra Viru Keskus). Odtud jezdí k ambasádě tramvaj č. 3 (zastávka
Kadriorg).

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
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Zastoupení CzechTrade s působností pro Estonsko se nachází v Rize.
Jiří Rejl, vedoucí zahraniční kanceláře
email: jiri.rejl@czechtrade.cz
Telefon: +371 672 87 306
Mobil: +371 266 28 156

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

• Policie, Ambulance, požárníci, pomoc při výbuchu: 112
• Technická pomoc vozidlům na silnici: 1188
• Všeobecné informace: 1182
• Informace o autobusovém spojení: 12550 (ze zahraničí + 372 680 09 00)
• Rezervace slotu na přejezd hranice do Ruska: +3726989192 (hotline+372 900 25 25)
• Registr obyvatelstva: +372 626 91 79
• Policie a příhraniční stráž: +372 612 30 00

7.4 Internetové informační zdroje

• Estonská obchodní a průmyslová komora/Estonian Chamber of Commerce and Industry: Toom-Kooli 17, 10130
Tallinn, Estonsko, tel.: +372 604 0060 , www.koda.ee, e-mail: koda@koda.ee

• International Chamber of Commerce: http://icc-estonia.ee/?lang=en
• Estonian Export Directory: www.estonianexport.ee
• Estonian Trader’s Association: www.kaupmeesteliit.ee/et/english-summary
• Enterprise Estonia: www.eas.ee
• Estonská agentura pro import a export www.investinestonia.com
• Obchodní katalog estonských firem: www.arikataloog.ee
• Obchodní rejstřík: ariregister.rik.ee
• Obecná adresa na stránku estonských státních institucí: www.eesti.ee/eng
• Databáze estonských zákonů: www.riigiteataja.ee
• Estonský parlament: www.riigikogu.ee
• Celní rada/ Customs Board: http://www.emta.ee/et , tolliinfo@emta.ee
• Estonská banka/Bank of Estonia: www.eestipank.info/frontpage/en
• Statistický úřad/Statistical Office of Estonia: www.stat.ee
• Ministerstvo financí/Ministry of Finance: www.fin.ee
• Ministerstvo hospodářství a komunikace/Ministry of Economy and Communications
• Estonský institut/Estonian Institute: www.einst.ee
• Tallinnská burza/Tallinn Stock Exchange: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?lang=en
• Stránka tallinnského výstaviště: www.fair.ee
• Stránka výstaviště v Tartu: www.tartunaitused.ee
• Vícejazyčný vyhledávač českých firem: www.czechtradeoffices.com
• Vícejazyčný vyhledávač jakýchkoliv firem: www.kompass.com
• Estonská finanční inspekce/Estonian Finance Inspection (úřad dohlížející na banky a finanční sektor v Estonsku,

možno zde získat informace např. o věrohodnosti banky), e-mail info@fi.ee, www.fi.ee
• Estonská federace strojního průmyslu/Federation of Estonian Engineering Industry, e-mail: eml@ltnet.ee,

www.elnet.ee
• KRK Moigu (firma dovážející české stroje):: www.krkmoigu.ee, info@krkmoigu.ee
• Počasí v Estonsku: www.ilm.ee, www.weather.ee
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