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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Země je relativně bohatá, životní úroveň obyvatelstva odpovídá standardům nejvyspělejších regionů Itálie. Ekonomika San
Marina byla tradičně založena na zemědělství, lesnictví a těžbě kamene, avšak během druhé poloviny dvacátého století
význam těchto odvětví výrazně poklesl. V současné době je ekonomika země založena na cestovním ruchu a službách s
ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě (stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl,
elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství;
významná je i produkce v oblasti filatelie a numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze
stavební kámen. San Marino má celní a měnovou unii s Itálií a jejím prostřednictvím s Evropskou unií.

V rámci hospodářské politiky se RSM zaměřuje na podporu a rozvoj cestovního ruchu (v poslední době na jeho nové
formy – např. kongresová turistika) a na podporu moderních odvětví průmyslu a služeb.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Republika San Marino - zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

Funkci hlavy státu vykonávají kapitáni - regenti (Capitani Reggenti), volení parlamentem, tj. Velkou generální radou (60
členů). Jsou voleni každých šest měsíců a funkce se ujímají 1. dubna resp. 1. října. Společně řídí Velkou generální radu
(Consiglio Grande e Generale), Státní kongres (vládu) a Radu dvanácti (Consiglio dei XII). Mají vůči sobě právo veta.
Současnými kapitány regenty (1. 4. 2018 - 30. 9. 2018) – jsou Stefano Palmieri a Matteo Ciacci. Matteo Cacci se stal ve
svých 27 letech nejmladší hlavou státu světa.

Současná vláda (Státní kongres, Congresso di Stato) je složena z koalice Adesso.sm, což je koalice složená z následujících
stran:

• Repubblica Futura (RF)
• Civico 10 (C10)
• Sinistra socialista democratica (SSD)
Složení vlády:
• Nicola Renzi (RF) – ministr zahraničních věcí , ministr spravedlnosti (Minister of Foreign and Political Affairs, Justice)
• Guerrino Zanotti (SSD) – ministr vnitra, veřejného sektoru (Minister of Internal Affairs, Public Sector, Relations with

Townships Councils, Regulatory Simplification, Institutional Affairs, Peace)
• Simone Celli (SSD) – ministr financí a rozpočtu, pošt, dopravy a hospodářského plánování (Minister of Finance and

the Budget, Posts, Transport, Economic Planning)
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• Andrea Zafferani (C10) - ministr průmyslu, řemesel, obchodu, práce, kooperace, telekomunikací (Minister of
Industry, Handicraft, Trade, Labour, Cooperation, Telecommunications)

• Augusto Michelotti (SSD) – ministr životního prostředí, zemědělství, turistiky, civilní obrany, mládeže (Minister of
Territory and Environment, Agriculture, Tourism, Civil Protection, Relations with the Public Works State Corporation,
Youth Policies)

• Franco Santi (C10) – ministr zdravotnictví a sociálních věcí (Minister of Health and Social Security, Equal
Opportunities, Welfare and Social Affairs)

• Marco Podeschi (RF) – minister školství, kultury, výzkumu, informací, sportu, technologických inovací (Minister of
Education, Culture and University, Research, Information, Sport, Technological Innovation, Relations with the Public
Utilities State Corporation)

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

Demografické ukazatele:

• Počet rezidentních obyvatel: 33 330 (březen 2018)
• Přírůstek obyvatel: 0,74 % (2017)
• Index porodnosti: 8,6 (2017; na 1000 obyvatel)
• Index úmrtnosti: 8,7 (2017; na 1000 obyvatel)
• Index stáří: 118,8 (2012; na 1000 obyvatel)
• Nad: muži 80,8 let (2017) – ženy 86,1 let (2017)
• Vzdělání: VŠ 1 597 (prosinec 2017 z 33.328 rezidentních obyvatel)
• Z rezidentních obyvatel San Marina bylo v březnu 2018 83,85 % Sanmarinců (27 948), 13,79 % Italů (4 596) a 2,4 %

tvořily ostatní národnosti
• Náboženství: převážně katolické

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

HDP (v mil) 1 276,00 € 1 390,50 € 2 003 $ 1 570 $ 1 636 $

reálný pohyb
HDP (v %)

-3,5 -3,6 0,5 1,5

HDP per capita (v
tis.)

41,88 € 41,22 € 46,19 $ 47,91 $ 49,08 $

míra
nezaměstnanosti
(v %)

8,1 8,7 9.2 8,6 8 (plán)

míra inflace (v %) 1,3 1,1 0,1 0,6 0,9 (plán)

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

2014 2015 2016 2017 2018 (odhad)

Příjmy 478 962 129,20 530 115 412,92 475 908 278,95 746 914 274,51 609 456 930,36

Výdaje 518 471 967,15 569 284 565,31 519 620 827,07 746 914 274,51 609 456 930,36
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Saldo - 39 509 837,95 - 39 169 152,39 - 43 712 548,12

pozn.: sumy se udávají v EUR

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

2011 2012 2013 2015 2016

Saldo státního
rozpočtu (podíl v
% na HDP)

-4,6 -3,0 - 4,3 -3,0 -4,0

2012 2013 2014 2015 2016

Veřejný dluh (v %
na HDP)

6,8 13,6 19,63 20,33 22,5

Republika San Marino doposud nezřídila vlastní nástroj na měření platební bilance. Dne 22. ledna 2018 vláda RSM
ustavila mezirezortní pracovní skupinu, která má tento nástroj vytvořit. Skupina je složená ze zástupců ministerstva
financí, statistického úřadu, centrální banky a ministerstva zahraničí. Skupina podává průběžně každý měsíc vládě zprávu
o dosažených výsledcích.

Devizové rezervy: 392,000,000 US$

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům. Patří do něj 12 bank, cca 50 finančních
společností a cca 30 zprostředkovatelských pojišťovacích brokerů.

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům.

Nejvýznamnější banky:

• Národní Banka (Banca Centrale)
• Banca di San Marino
• Asset Banca
• Credito Industriale Sammarinese
• Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

1.7 Daňový systém

Daňový systém obsahuje zejména daně přímé (Igrl e Igrp) a jednu nepřímou (monofase).
Přímé daně
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I.g.r. l. (imposta per persone fisiche e sostituti d'imposta) je všeobecná daň z příjmu fyzických osob a I.g.r.p. (imposta
per persone giuridiche) z příjmu právnických osob. Pro příjmy firem činí všeobecná daň ve výši 17% z čistého zisku,
zatímco na odvody rezidentních i nerezidentních fyzických osob (pouze z příjmů vyprodukovaných v San Marinu) se
aplikuje progresivní kvóta dle výše příjmu.

Pro nově založené společnosti je pro dobu prvních 5 let fungování vyměřena sleva na dani ve výši 50%, tj. jejich daň činí
pouze 8,5 %.

Nepřímá daň

Monofase je nepřímá daň, která se uplatňuje pouze jednou na hodnotu zboží a služeb dovezených do San Marina ve výši
17%. Jakožto dovozní daň je uznávána jako ekvivalent italské IVA (DPH).
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2. Zahraniční obchod a investice
Republika San Marino má zájem o hlubší integraci do EU, zejména v oblasti vnitřního trhu. Na základě dohod s EU se
neuplatňují cla v rámci obchodu uvnitř EU. Při dovozu zboží do RSM z třetích států platí stejné podmínky jako při dovozu
do EU.

Věcnou aktualitou zahraniční politiky je úprava vnitřní daňové politiky, San Marino za tímto účelem uzavírá smlouvy o
zamezení dvojímu zdanění (21 zemí: Ázerbajdžán, Rakousko, Belgie, Gruzie, Kypr, Řecko, Itálie, Lichtěnštejnsko,
Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Malajsie, Portugalsko, Katar, Sv. Kryštof a Nevis, Seychelly, Singapur, Maďarsko,
Vietnam,Rumunsko). Za účelem oproštění se pověsti daňového ráje se RSM snaží o uzavírání smluv o výměně informací
v daňové oblasti odpovídající standardům OECD 2005.

Pokud jde o vztahy s Itálií, pro San Marino bylo klíčové uzavření smlouvy o hospodářské spolupráci, která zakotvuje
spolupráci obou států v různých hospodářských sektorech (průmysl, obchod, turismus), jakož i v dalších odvětvích
(ochrana ŽP, infrasktruktury, výzkum, energie, zdravotnictví). Smlouva podepsaná v roce 2009 vstoupila v platnost v roce
2015, stejně tak jakožto druhá zásadní smlouva s Itálií – o finanční spolupráci, která reguluje spolupráci obou států
v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančním sektoru.

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

Obchodní bilance San Marina je z dlouhodobého hlediska aktivní. Objemy jsou zaokrouhleny v mld. eur.

Dovoz Vývoz Saldo

2012 1,7 2,9 1,2

2013 1,6 2,1 0,6

2015 1,64 2,09 0,45

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pořadí
rok 2016

Dovoz v % Vývoz v %

1. Itálie 78,8 Itálie 86,7
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2. Čína 3,8 Švýcarsko 1,0

3. Německo 2,5 Ruská federace 0,9

4. Polsko 1,7 Německo 0,9

5. Nizozemí 1,5 Francie 0,8

2.3 Komoditní struktura

Ekonomika země je založena na cestovním ruchu a službách s ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě
(stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a
keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství. Významná je i produkce v oblasti filatelie a
numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze stavební kámen.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

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

Autoři neuvádějí.

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

Autoři neuvádějí.
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3. Vztahy země s EU
Republika San Marino udržuje oficiální vztahy s EU od roku 1991.

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

V Republice San Marino není zastoupení EU.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

S EU uzavřelo San Marino několik dohod:

• Dohoda o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost 1. 4. 2002.
• Dohoda mezi EU a Republikou San Marino, která stanoví opatření odpovídající těm, jež jsou stanoveny v Nařízení

2003/48/CE Rady ve věci zdanění výnosů z úspor. V platnost vstoupila dne 1. 6. 2005.
• Monetární dohoda mezi EU a RSM, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012

Na základě Dohody o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost v roce 2002
platí také pro San Marino zrušení cel pokud jde o vnitřní trh EU.

Zboží zakoupené sanmarinskými obchodníky pro San Marino v zemích EU (kromě Itálie) dle zákona (decreto) z 24. 3. 1993
č. 50 musí být vybaveno celními přepravními unijními doklady T2 nebo T2L, které musí být předloženy bez prodlení
autorizovaným přepravcům k zajištění dovozních celních formalit.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Autoři neuvádějí.
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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

Dovoz CZK Dovoz EUR Vývoz CZK Vývoz EUR Saldo CZK Saldo EUR

2012 8 797 353 28 433 1 131 19 637 778

2013 12 632 488 27 102 1 044 14 470 556

2014 16 846 611 42 969 1 563 26 123 951

2016 7 330 271 27 960 1 034 20 630 763

2017 5 950 227 36 299 1 366 30 349 1 089

Údaje v tis.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz Vývoz

1. vinný ocet elektrická generátorová soustrojí

2. papír, karton, lepenka kalíškové nápojové sklo

3. chladící zařízení cigaretový papír

4. balicí stroje Stolní skleněné výrobky

5. součásti pro obráběcí stroje Skleněné výrobky z olovnatého skla

6. obráběcí centra pro obrábění kovů úchytky, kování
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7. hračky obuv se zevní podešví z kaučuku

8. kuličkové a kuželové ventily stolní skleněné výrobky

9. pánské větrovky zařízení pro potrubí, kotle

10. pánské kabáty koupací sprchy, vany

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není registrována.

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

Nejsou registrovány.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o navázání oficiálních vztahů na diplomatické úrovni ze dne 1. 1. 1993.

Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla
podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. listopadu 2011 v Praze. Dohoda vstoupila v
platnost na základě svého článku 15 dne 6. září 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a)
a b) téhož článku.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

RSM není příjemcem rozvojové pomoci. Ojediněle poskytuje pomoc humanitární.
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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

S ohledem na skutečnost, že San Marino je významnou turistickou destinací, jsou perpektivním vývozním artiklem např.
upomínkové předměty a broušené skleněné výrobky.

Aktuální sektorové příležitosti pro San Marino

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

5.2 Kalendář akcí

Akce bývají zveřejňovány na webových stránkách obchodní komory RSM. Tyto webové stránky mají rovněž anglickou
jazykovou mutaci.
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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

Při prvním kontaktu se sanmarinským trhem se doporučuje využít konzultačních služeb Obchodní komory (Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino), e-mail: info@cc.sm.

Při pronikání na sanmarinský trh je třeba brát v úvahu skutečnost, že v San Marinu naprosto převládají malé a střední
firmy.

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

Na základě Dohody o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost v roce 2002
platí také pro San Marino zrušení cel pokud jde o vnitřní trh EU.

Zboží zakoupené sanmarinskými obchodníky pro San Marino v zemích EU (kromě Itálie) dle zákona (decreto) z 24.03.1993
č. 50 musí být vybaveno celními přepravními unijními doklady T2 nebo T2L, které musí být předloženy bez prodlení
autorizovaným přepravcům k zajištění dovozních celních formalit.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení firmy v San Marinu

Prvním krokem k založení firmy v San Marinu je předběžný souhlas (tzv. nullaosta) Státního kongresu (Congresso di Stato,
t.j. Úřad vlády). Žádost se Úřadu vlády zasílá přímo nebo prostřednictvím sanmarinského právního zástupce. Žádost musí
obsahovat osobní data zakladatele/lů, důvod založení firmy, výši základního kapitálu, obchodní plán, investiční a
zaměstnanecký záměr, doklad o odborné kvalifikaci a jakoukoliv další podstatnou informaci, která usnadní rozhodování
sanmarinských úřadů otom, zda záměr je v souladu se sociálními a ekonomickými zájmy země.

Za podání žádosti se platí poplatek (předem) cca 250 €. Obecně se úřední poplatky mohou lišit podle náročnosti úkonu.
Úvodní procedura může trvat až 60 dnů. Poplatek za registraci stojí 250 €, uvedení firmy do činnosti 350 € (Srl), 1000 €
(SA, SpA) a 1% z výše pětiletého nájmu sídla firmy (vybírá l`Ufficio del Registro).
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Minimální hodnota základního kapitálu pro založení:

• Srl (Società a responsabilità limitata -Limited Liability Company - s. r. o.) : 25 500 €
• SpA (Società per Azioni, Stock Company - a.s.): 77 000 €
• SA (Società in accomandita, Join-Stock Company - komand. spol. ): 250 000 €.

Chronologický postup při zakládání firmy:

1. podání žádosti
2. obdržení prozatímního dobrozdání (nullaosta provvisorio)
3. nalezení vhodného sídla společnosti a uzavření smlouvy se Segreteria di Stato per l'Industria (Ministerstvo průmyslu)
4. obdržení definitivního souhlasu Úřadu vlády (nullaosta definitivo)
5. sepsání společenské smlouvy a stanov
6. registrace úřadem l'Ufficio del Registro a uložení smlouvy u soudu (Tribunale)
7. nabytí právní moci
8. smlouva s příslušnou profesní komorou
9. zaslání dokumentů o založení na l'Ufficio dell'Industria
10.vydání licence a úřední oznámení o založení společnosti (Polizia Civile).

RSM se staví obvykle negativně k podnikatelským záměrům, které by zatěžovaly životní prostředí nebo by měly negativní
vliv na zdraví obyvatel. Podporu mají obecně projekty v následujících oblastech: nové ekonomické služby, konverze
průmyslových činností, organizace sportovních, uměleckých, vědeckých a kulturních akcí, soukromé investice do odvětví
zdravotnictví, výzkum nových technologií, marketing, design, poprodejní služby, kontrola kvality, informační technologie,
aktivity cestovního ruchu, vzdělání a rekvalifikace, pojišťovnictví, finančnictví, vyspělé technologie, zpracovatelský průmysl
s výjimkou těžkého případně zatěžujícího životní prostředí.

Při zakládání firmy (zastoupení) se doporučuje požádat o přesné instrukce a konkrétní postup a případnou konzultaci
Ministerstvo průmyslu. (segr.industria@omniway.sm) nebo Obchodní komoru (info@cc.sm).

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

Běžné požadavky jako v jiných teritoriích.

V teritoriu Republiky San Marino se nekonají významné veletrhy a výstavy.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematiku obchodních známek a patentů upravuje zákon č. 64 z 24. června 1997, který je v souladu s mezinárodní
legislativou ohledně ochranných známek (World Industrial Property Organisation Standard Legislation) a patentů
(legislation on European patents agreed to with the Munich Offices). Znění zákona navazuje na členství RSM ve Světové
organizaci duševního vlastnictví WIPO/OMPI (World Industrial Property Organisation) a jeho připojení se k většině
konvencí této organizace. Regulativní opatření vyplývající z mezinárodních závazků jsou implementována do národního
práva regentským výnosem. Pro uplatňováním práva a smluvních závazků v této oblasti, jakož i registraci ochranných
známek a patentů byl 1. července 1999 založen Sanmarinský úřad pro ochranné známky a patenty.

6.6 Trh veřejných zakázek
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Registr veřejných zakázek je ze zákona svěřen Obchodní komoře RSM, do tohoto registru se musí registrovat případní
uchazeči. Podrobnější infomrace lze nalézt na webu Obchodní komory.

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

Limitujícím faktorem pro uplatnění českých exportních produktů na sanmarinském trhu je především jeho miniaturní
rozměr a nižší komplementarita vyplývající z omezeného spektra dovozních oborů sanmarinské ekonomiky. Zájemce o
vstup na trh San Marina musí navíc počítat s tvrdou, především italskou konkurencí, která využívá výhody tradičních
obchodních spojení. Nelze podcenit ani sílu osobních (často příbuzenských vazeb) sanmarinců v zemích, do nichž
směřovaly v minulosti hlavní proudy sanmarinské emigrace (vedle Itálie také Francie, Belgie, Argentina, USA).

Platební morálka firem je dobrá. V případě řešení sporu je třeba počítat s angažováním místního právního zástupce.
Vzhledem k vysokým cenám právních služeb (obvykle procentní sazbou z částky ve sporu) je třeba se připravit na potíže
se sháněním místního právníka v případě sporů o nižší hodnoty.

Pokud jde o způsoby řešení obchodních sporů, podrobnější údaje nejsou k dispozici.

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

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty:

Zvyklosti respektované ve společenském a obchodním styku nevybočují z rámce uznávaného v Itálii. I zde je zapotřebí
počítat s útlumem aktivit během letního období, zejména v srpnu. V obchodním styku je preferována italština, běžně je
akceptována také angličtina a francouzština.

Státní svátky:
• 3. září (r. 301 – podle legendy založení republiky)
• 1. dubna a 1. října (uvedení kapitánů-regentů do úřadu).
Pracovní a prodejní doba:

Obvyklá pracovní doba je podobná jako v Itálii. Banky, úřady a ostatní instituce jsou zpravidla otevřeny od 9 hod. do 13
hod. a od 14:30 hod. do 16:30 hod. Obchody pak do 19:30 (20 hodin).

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

Na území Republiky San Marino mohou vstupovat všechny osoby, které splňují podmínky pro vstup do Itálie.

U pobytu přesahujícího 10 dnů musí cizinci žádat o povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu.

Povolení k pobytu:

• řádné - pro ty, kdo nemá práci resp. má práci pouze na dobu určitou
• turistické - pro ty, kdo hodlají pobývat v San Marinu z důvodu turistiky, vzdělávání na dobu ne delší 90 dnů
•
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zvláštní - pro případy zaměstnání na dobu neurčitou příp. sezónní práci, která nepřesahuje dobu 10 měsíců

Povolení k trvalému pobytu:

• může být uděleno pouze po 5 letech řádného nebo zvláštního povolení k pobytu

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Republika San Marino nemá zájem na přílivu cizinců. Povolení pracovat v RSM mají Italové, stejně jako Sanmarinci mají
možnost pracovat v Itálii. Přístup ostatních cizinců na pracovní trh je velmi ztížen, to je pochopitelné s ohledem na
potřebu dbát na zachování specifického a výjimečného charakteru malého státečku. Žádosti cizinců o povolení
dlouhodobého pobytu projednává vláda. Bližší informace poskytne sanmarinský podnikatelský subjekt, který má zájem
cizince zaměstnat.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Autoři neuvádějí.
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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

Zastupitelský úřad ČR při Svatém stolci (Vatikánu)
Via Crescenzio, 91, 00193 Roma, Italia
Tel.: (0039)06 6874696
Fax: (0039)06 6879731
e-mail: vatican@embassy.mzv.cz

Zastoupení ČR v oblasti konzulární:

Republika San Marino patří do konzulárního obvodu zastupitelského úřadu ČR v Itálii
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma, Italia
Tel.: (0039) 06 36095727
Fax: (0039) 06 3244466
e-mail: rome@embassy.mzv.cz

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

MZV ČR - odbor jižní a jihovýchodní Evropy tel: 00420 22418 3197

CzechTrade
Via G.B. Morgagni 20, 20 129 Milano
tel.: 0039 0289096410
fax: 0039 02864284
e-mail: milano@czechtrade.cz
web: www.czechtrade-italia.it

Czech Tourism
Via G.B. Morgagni 20, 20 129 Milano
tel. 0039 02 20422467
fax: 0039 02 20421185
e-mail: info-it@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com/it/home

České centrum
Via G.B. Morgagni 20, 20 129 Milano
tel: 0039 02 29411242
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fax: 0039 02 29532518
email: ccmilan@czech.cz
web: http://milano.czechcentres.cz

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

• první pomoc (pronto soccorso-ambulanza) – tel.: (00378) 118
• policie – tel. (00378) 115, e-mail: info.poliziacivile@pa.sm
• protipožární ochrana - tel.: (00378) 0549 887777
• silniční policie – tel.: (00378) 0549 882188

7.4 Internetové informační zdroje

• www.sanmarinoweb.com
• www.consigliograndeegenerale.sm - Congreso di Stato, Governo della Repubblica…
• www.esteri.sm - Segreteria per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione economica e la Giustizia (zejména

stránky Ministerstva zahraničních věcí)
• www.cc.sm - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di San Marino (obchodní komora)
• www.upeceds.sm - Ufficio Programmazione Economica
• www.sanmarinortv.sm - Radotelevisione della RSM, zpravodajství, aktuality
• www.anis.sm - Associazione Nazionale dell’Industria (Průmyslový svaz)
• www.sanmarinonotizie.com - zpravodajství
• www.libertas.sm - historie, aktuální informace
• www.guidatitano.sm - ročenka ekonomických aktivity RSM
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