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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

• Brunej Darussalam
• Negara Brunei Darussalam (malajsky)
• Brunei Darussalam (anglicky)

Hlava státu:

Sultanát Brunej je monarchií a v jejím čele stojí sultán Haji Hassanal Bolkiah, celým jménem: HIS MAJESTY SULTAN HAJI
HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL
KHAIRI WADDIEN, SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Složení vlády:

Premiérem, a ministrem klíčových rezortů je sám sultán. Ostatní členové kabinetu jsou de facto úředníci sultána, kteří ve
svých funkcích setrvávají většinou poměrně delsí období.

Podrobnosti na: Goverment of Brunai

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

• 422 678 obyvatel (2016)
• 150 000 obyvatel žije ve hlavním městě
• 72,2 obyvatel./km²
• 196 800 – pracovní síla
• průměrný roční přírůstek 1,4 % (2016)
• národnostní složení: Malajci 66,3 %, Číňané 11,2 %, původní domorodé obyvatelstvo 3,4 %, ostatní 19.1 %
• náboženské složení: muslimové 66 %, buddhisté 13 %, křesťané 10 %, nevěřící 7 % a ostatní 4 %

Zdroj: Department of Economic Planning and Development

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.
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2013 2014 2015 2016 2017

HDP (v běžných
cenách, mil. BND)

(1BND=0,75 USD)

22 638,8 21 663,6 17 778,0 15 747,7 16 747,7

Přírůstek HDP
(%)

- - - -2,5 1,3

HDP na obyvatele
(BND, v běžných
cených)

55 953,5 52 748,0 42 684,3 37 257,0 -

Nezaměstnanost
(%, prům.)

6,3 7 6,9 6,5 6,4

Roční inflace (%,
prům., ve spotř.
cenách)

0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,2

Směnný kurs
(USD/BND,
prům.)

1,23 1,25 1,53 1,6 1,4

Zdroj: Úřad vlády Bruneje

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

Mld. BND 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 14 611 14 445 12 207 7,2 6,08

Výdaje 7 348 7 554 7 739 7,3 6,3

Saldo 7 263 6 891 4 468 0,1 0,12

Zdroj: IMF

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

Kapitálový účet
(mil. BND)

3 394,7 5 101,1 6 561,1 N/A N/A

Běžný účet (mil.
BND)

4 721,0 6 643,8 2 823,6 434,3* 818,3*

Zdroj: Department of Economic Planning and Development

*Zdroj: IMF: Asia and Pacific Regional Economic Outlook
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Brunejský bankovní systém zahrnuje 9 bank, většina z nich jsou pobočky zahraničních bank.

Seznam bank:

Baiduri Bank Berhad Islamic Bank of Brunei Berhad

Citibank Malayan Banking Berhad

Development Bank of Brunei Berhad Overseas Union Bank

Hongkong Bank Standard Chartered Bank

Sime Bank Berhad

Brunej nemá centrální banku. Domácí měna je řízena tzv. Currency Board, který právně spadá pod Ministerstvo financí.
Úroková sazba je stanovována bankovní asociací.

Prostřednictvím International Offshore FinancialCentre(IOFC)se vláda významně snaží podporovat růst potenciálu země
jako centra pro mezinárodní bankovní a finanční služby. Zejména se jedná o pobídky v oblasti nízkých daní a
jednoduchosti procesů, tj. malou regulaci obchodního prostředí. Země se staví do pozice offshore bankovního a
finančního centra v Asijsko-pacifickém regionu a snaží se přitahovat zejména regionální islámské bankovní instituce.

1.7 Daňový systém

Brunej je specifické ekonomické prostředí financované příjmy z těžby ropy a plynu. Nezná proto většinu daní známých z
jiných zemí. Jedná se o nulové vývozní, prodejní, výrobní daně a daně ze mzdy. Jednotlivci – fyzické osoby, nedaní své
příjmy. Stejně tak výhradní vlastníci a partneři firem nemusí zdaňovat své příjmy. současné makroekonomické těžkosti
způsobené výkyvy světových cen vedou k úvahám o možném zavedené některých daní, především DPH.

Pouze firmy, tj. právnické osoby registrované v Bruneji, musí zdaňovat své příjmy. Příjmy z operací v těžebním průmyslu
podléhají zvláštní legislativě a vyššímu daňovému zatížení.

Brunej má dohodu o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí Commonwealthu včetně Velké Británie.
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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

Brunej má ekonomiku, která je charakteristická vysokými příjmy z těžby nerostných surovin, zahrnuje směs zahraničního a
domácího podnikání, vyznačuje se vládními regulacemi a celou řadou opatření pro zajištění vysoké životní úrovně
obyvatelstva. Produkce ropy a zemního plynu tvoří 60% z HDP, což odpovídá více než 90 % z celkového vývozu.
Brunejský HDP na obyvatele patří mezi nejvyšší nejen v Asii, ale svého času ve světě vůbec. Vývoj světových cen ropy a
plynu se samozřejmě na výše uvedených ukazatelích negativně projevují.

v mil. BND 2015 2016 2017 2018 (01-02)

Export 8 714,8 6 790,0 7 711,6 1 399,6

Import 4 447,5 3 689,0 4 256,8 651,4

Saldo 4 267,3 3 101,0 3 454,8 748,2

Zdroj: Department of Planning and Development

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Brunej je díky specifikům své ekonomiky orientována na vývoz ropy a plynu na světové trhy. Z tohoto pohledu lze obtížně
definovat teritoriální strukturu vývozu a dovozu.

V bilaterální rovině jsou nejvýznamnějšími partnery asijské země, Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie, Singapur, Thajsko a
další země ASEAN.

Z evropských zemí se v Bruneji nejvíce obchodně angažují Velká Británie, Německo, Francie a Nizozemsko.

2.3 Komoditní struktura

Ropa, zemní plyn a vedlější produkty jejich zpracování představují dlouhodobě přes 95 % exportu Bruneje. Spotřební
výrobky se na vývozu podílely 3,3 % a zemědělská produkce zanedbatelným 0,1 %. Vzhledem k závislosti Bruneje na
importu potravin je prostor pro jejich export minimální.

Brunej dováží téměř všechny potraviny 17,2 % z celkového dovozu a téměř všechny zpracovatelské výrobky jako
strojírenské, dopravní zařízení a spotřební zboží 79,3 %.

Současný pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia
exportních položek zahraničního obchodu.
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Současný pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia
exportních položek zahraničního obchodu. V dané souvislosti vymezila země 9 výrobních zón, které jsou vytipovány pro
specifické druhy činností (energetika, lehký průmysl, ICT a High Tech, nebo intenzivní chov ryb a turistika) a které nabízí
zahraničním investorům k využití. U většiny projektů se ale v tuto chvíli jedná spíše o plánovací než realizační fázi.

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

S ohledem na specifika brunejské ekonomiky je dlouhodobě dominantním odvětvím v hledáčku investorů ropný průmysl
a související aktivity. S ohledem na útlum tohoto sektoru v důsledku poklesu světových cen se tak snižoval i apetit
investorů. Snahou vlády je rozvoj neropných odvětví, v zásadě jakéhokoli druhu. S ohledem na skutečnost, že domácí
zdroje neuvádí údaje o FDI za poslední dva roky se lze domnívat, že se statistiky v dané oblasti nevyvýjejí nijak dynamicky.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

629 869,4 970,5 719,5 238,2 N/A N/A

( údaje v mil. BND; aktuálně 1 BND=0,75 USD)

Zdroj: Ministerstvo plánování a rozvoje

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

Brunej podporuje příliv zahraničních investic, včetně 100 % zahraničního vlastnictví ve většině sektorů. Země má nejnižší
daňové sazby v regionu. Tato skutečnost, společně se stabilním ekonomickým a politickým prostředím, činí ze země
zajímavou destinací pro investory. Učitým handicapem může být omezená kapacita domácí pracovní síly a
regulatorní mantinely při zaměstnávání cizinců, stejně jako limity dané kapacitou stávající, byť jinak relativně velmi
moderní, infrastruktury.

Nově založené zahraniční společnosti, které získají “pioneer“ statut, nemusí po určitou dobu zdaňovat svoje zisky. Daňové
prázdniny jsou přímo úměrné výši proinvestovaného fixního kapitálu, např. pro částku v rozmezí Br$ 500 tis. – 2,5 mil platí
daňové prázdniny 5 let.
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3. Vztahy země s EU
V současnosti neexistuje bilaterální smluvní základna EU-Brunej.

V tuto chvíli se stále vedou jednání o Partnership and Cooperation Agreement (PCA). PCA upravuje doložku nejvyšších
výhod pro export, import, tranzit, skladování, poplatky za zboží a služby. Obě strany mají zájem na plné implementaci
principu svobodného přístupu na trh.

Dohody o volném obchodu (FTAs) chce EU prozatímně vyjednávat s jednotlivými členy ASEAN, poté co bylo v r. 2009
zastaveno vyjednávání FTAs ve formátu EU - ASEAN. Předpokladem posunu v otázce FTA je uzavření Dohody o
partnerství a spolupráci (PCA) s dotčenou zemí. Zahájení vyjednávání PCA mezi EU a Brunejí oznámili Vysoká
představitelka EU C. Ashton a sultán Hassanal Bolkiah 26. dubna 2012 na setkání ministrů EU a sdružení ASEAN v Bruneji.

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

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN
Intiland Tower, 16th floor
Jl Jend Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
Tel: + 62 21 2554 6200
Fax: + 62 21 2554 6201
E-mail: delegation-indonesia@eeas.europa.eu
Úřední hodiny: po–čt, 08:00–16:30, pá, 08:00–15:00
GMT: +7

Sections Secretariat Telephone Numbers

Office of the Head of Delegation +62 21 2554 6202

Office of the Deputy Head of Delegation +62 21 2554 6203

Office of the Coordinator/ Adviser for ASEAN +62 21 2554 6216

Political Section +62 21 2554 6213

Press & Information Section +62 21 2554 6216

Trade Section +62 21 2554 6218

Cooperation Section +62 21 2554 6241/ 48/ 67
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Finance & Contracts Section +62 21 2554 6241/ 48/ 67

Administration Section +62 21 2554 6222

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Další informace.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Brunej není příjemcem rozvojové pomoci EU.
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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

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 748 287 1 330 252 316

Dovoz 58 156 79 28 39

Saldo 691 130 1 251 224 277

Zdroj: ČSÚ, v tis. USD

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Brunejí a ČR prakticky neexistuje. Objemy obchodní výměny jsou marginální..

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Autoři neuvádějí.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

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

Trvale v Bruneji není přítomen žádný český podnik.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje bilaterální smluvní základna.
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4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje a v minulosti neposkytovala Bruneji rozvojovou pomoc.
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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

Současný pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia
exportních položek zahraničního obchodu. V dané souvislosti vymezila země 9 výrobních zón, které jsou vytipovány pro
specifické druhy činností (energetika, lehký průmysl, ICT a High Tech, nebo intenzivní chov ryb a turistika) a které nabízí
zahraničním investorům k využití. U většiny projektů se ale v tuto chvíli jedná spíše o plánovací než realizační fázi.

Brunej je členem ASEAN z čehož plynou jisté komparativní výhody v rámci implementované zóny volného obchodu
meěmi. V r. 2003 byla také zahájena funkčnost obchodování v rámci zóny volného obchodu členských zemí AFTA. V praxi
to znamená, že veškeré výrobky s minimálním podílem 40 % původu v zemi ASEAN, mohou být obchodovány v zemích
AFTA s preferenční celní sazbou 0 %–5 %.

Skutečnost funkčnosti zóny volného obchodu AFTA musí vzít v úvahu všechny české firmy, které vyrábějí nebo kompletují
své výrobky v zemích ASEAN, případně tuto výrobu zvažují. Česká firma může získat konkurenční cenovou výhodu, má-li
umístěný svůj výrobní/kompletační závod v jedné ze zemí ASEAN s pokrytím trhu AFTA, resp. ASEAN.

5.2 Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.
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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

Autoři neuvádějí.

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

Autoři neuvádějí.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Autoři neuvádějí.

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

Autoři neuvádějí.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Autoři neuvádějí.

6.6 Trh veřejných zakázek

Autoři neuvádějí.

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

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

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a
kravatě nebo v místní batikové košili. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se
dělí do několika částí mezi modlitbami. První motlitba je každé ráno před pátou hodinou. Brunejci už v té době musí být
umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne kolem
dvanácté hodiny, další mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a pokračují večerními modlitbami kolem šesté a sedmé
hodiny. V průběhu modlení je práce přerušena.

Státní svátky v roce 2018: Public Holiday Brunei

Obvyklá pracovní doba ve firmách je od 8:30 hod do 17:00 hod od pondělí do pátku, v sobotu od 8:30 do 12:30. Obvyklá
pracovní doba ve státních úřadech je od 7:45 hod do 12:15 hod od pondělí do čtvrtka, v sobotu od 13:30 do 16:30.

Prodejní doba bývá od 10 hod do 22 hod, 7 dní v týdnu.

Úředním jazykem je malajština. Vedle ní je používán u čínského etnika jazyk mandarin. Jazykem zahraničního obchodu je
angličtina.

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

Vízová povinnost k cestám do Bruneje nepřesahujícím 30 dnů byla pro držitele všech druhů cestovních dokladů vydaných
v ČR zrušena v r. 2007.

Povolení k dlouhodobým pobytům podnikatelů, registraci firem a zástupců v Bruneji zařizují zprostředkovatelské
kanceláře. Účtované částky jsou sice značně vysoké, ale cizinec se jinak pouze obtížně orientuje v byrokratické spleti
místních úřadů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní povolení pro zahraniční zaměstnance je obvykle udělováno bez problémů. Zahraniční pracovní síly z Malajsie,
Thajska, Filipín, Indie a Bangladéše, představují třetinu všech zaměstnanců v zemi.

Žádost o pracovní povolení pro zahraničního zaměstnance se předkládá pracovnímu úřadu, který následně předá svoje
vyjádření imigračnímu úřadu. Pracovní povolení pro zahraničního zaměstnance jsou platná dva roky a pracovní úřad
požaduje za každého pracovníka zálohu, která musí být uhrazena v hotovosti nebo bankovní zárukou. Jedná se o obnos
pokrývající jednoroční náklady pobytu cizince v zemi včetně jednocestné zpáteční letenky do jeho mateřské země.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Lékařská péče je v Bruneji na dobré úrovni. V případě potřeby se doporučuje využít služeb privátních lékařských zařízení.
Zahraničním pacientům je ošetření poskytováno za úplatu.
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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

ČR nemá přímo v Bruneji oficiální zastoupení, země spadá do působnosti Velvyslanectví ČR v Jakartě.

Velvyslanectví České republiky v Jakartě
Embassy of the Czech Republic (Kedutaan Besar Republik Ceko)
Jalan Gereja Theresia 20, Menteng Jakarta 10350
Tel: +62-21-239 61 12-3
Fax: +62-21-390 40 78
Konzulární pohotovost tel: +62-811 1941251
E-mail: jakarta@embassy.mzv.cz, commerce_jakarta@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/jakarta

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

V současnosti není v Bruneji zastoupena žádná česká instituce. Nejbližší kancelář Czech Tradu sídlí v Jakartě.

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

Autoři neuvádějí.

7.4 Internetové informační zdroje

• Internetové informační zdroje ASEAN
• Brunei Industrial Development Authority
• Veškeré odkazy s informacemi naleznete na: GK SOFT

Adresy významných institucí

The Brunei Economic Development Board
Block 2D, Bangunan Kerajaan
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1311
Brunei Darussalam
Tel: +673 223 0111
Fax: +673 223 0063
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E-mail: info@bedb.com.bn
Web: http://www.bedb.com.bn/
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