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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Uzbekistán se rozkládá uprostřed střední Asie na rozloze 447 400 km

2
mezi řekami Amudarja a Syrdarja. Sousedí s

Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Afghánistánem a přes jeho území procházejí důležité
silniční a železniční dopravní tahy.

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 Uzbekistán
• O'zbekiston Respublikasi
Složení vlády:

Předseda a místopředsedové vlády:

• ARIPOV Abdulla Nigmatovich (Abdulla Nigmatovič ARIPOV) – premiér, řídí Sekretariát pro otázky rozvoje
telekomunikace, IT-technologií a inovačních aktivit, zajištění informační bezpečnosti a Sekretariát pro otázky
mládeže, kultury, náboženství, masmédií, uměleckých a společenských organizací

• RAMATOV Achilbay Jumaniyazovich (Achilbaj Jumanijazovich RAMATOV) – 1. vicepremiér; ministr dopravy; řídí
Sekretariát pro otázky komplexního rozvoje území, komunikací a obranného průmyslu

• QO`CHQOROV Jamshid Anvarovich (Džamšid Anvarovič KUČKAROV) – vicepremiér; řídí Sekretariát pro otázky
makroekonomického rozvoje, strukturálních přeměn ekonomiky, rozvoje soukromého a drobného podnikání a
finančního a bankovního systému

• XOLMURADOV Suxrob Rustamovich (Suchrob Rustamovič CHOLMURADOV) - vicepremiér; řídí Sekretariát pro otázky
přílivu investic a vnějších ekonomických vztahů

• ABDUHAKIMOV Aziz Abduqahhorovich (Aziz Abdukachchorovič ABDUCHAKIMOV) - vicepremiér; řídí Sekretariát pro
otázky sociálního rozvoje

• SULTONOV Alisher Saidabbosovich (Ališer Saidabbasovič SULTANOV) - vicepremiér; řídí Sekretariát pro otázky
rozvoje geologie, energetiky, chemického, ropného a metalurgického průmyslu

• VAHOBOV Abrol Jabborovich (Abrol Džabborovič VACHOBOV) – vicepremiér; řídí Sekretariát pro otázky rozvoje
zemědělství a potravinářského průmyslu

Ministři:

• QO`CHQOROV Jamshid Anvarovich (Džamšid Anvarovič KUČKAROV) – ministr financí
• XODJAEV Botir Asadillayevich (Botir Asadillajevič CHODŽAEV) – ministr ekonomiky a průmyslu
• QUTBIYEV Sherzod Davlatovich (Šerzod Davlatovič KUTBIJEV) – ministr zaměstnanosti a pracovních vztahů
• SAYFULLAYEV Baxtiyor (Bachtijor SAJFULLAJEV) – ministr kultury
•
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BOBOJONOV Po`lat Razzoqovich (Pulat Razzakovič BOBODŽONOV) - ministr vnitra
• KAMILOV Abdulaziz Xafizovich (Abdulazíz Hafizovič KAMILOV) – ministr zahraničních věcí
• XODJAEV Jamshid Abduhakimovich (Džamšid Abduchakimovič CHODŽAEV) – ministr zahraničního obchodu a

investic
• AZIZOV Abdusalom Abdumavlonovich (Abdusalom Abdumavlonovič AZIZOV) – ministr obrany
• MAJIDOV Inom Urishevich (Inom Uriševič MADŽIDOV) – ministr vyššího a středního speciálního školství
• SHERMATOV Sherzod Xotamovich (Šerzod Chotamovič ŠERMATOV) – ministr národního školství
• XODJAEV Jamshid Abduhakimovich (Jamšid Abduchakimovič CHODŽAEV) – ministr zemědělství
• XAMRAYEV Shavkat Rahimovich (Šavkat Rachimovič CHAMRAJEV) – ministr vodního hospodářství
• DAVLETOV Ruslanbek Quroltayevich (Ruslanbek Kuroltajevič DAVLETOV) – ministr spravedlnosti
• SHODMONOV Alisher Qayumovich (Ališer Kajumovič ŠODMONOV) – ministr zdravotnictví
• XUDOYBERGANOV Tursunxon Aydarovich (Tursunxon Ajdarovič XUDOJBERGANOV) – ministr pro mimořádné situace
• SODIQOV Shuhrat Muhammadjonovich (Šuchrat Muchammadžonovič SADIKOV) – ministr rozvoje informačních

technologií a komunikací
• SALIYEV Muzaffar Xoldarbayevich (Muzaffar Chaldarbajevič SALIJEV) - ministr bytového a komunálního hospodářství
• TO`XTAYEV Abduqahhor (Abdukachchor TUCHTAEV) - ministr stavebnictví
• NABIYEV Dilmurod Hamidullayevich (Dilmurod Chamidullajevič NABIJEV) - ministr tělovýchovy a sportu
• ABDURAHMONOV Ibrohim Yo`lchiyevich (Ibrochim Julčijevič ABDURACHMONOV) - ministr inovačního rozvoje

Předsedové státních výborů:

• SHARIPOV Najmiddinxo`ja Shuxratovich (Nažmiddinavšan Ajubovič GULOMOV) – předseda Státního
antimonopolního výboru

• QO`CHQOROV Bahrom To`lqinovich (Bachrom Tulkinovič KUČKAROV) - předseda Státního výboru pro ekologii a
ochranu životního prostředí

• ISLOMOV Bobir Farxodovich (Bobir Farchodovič ISLOMOV)– předsedy Státního výboru pro geologii a minerální
zdroje

• BEGALOV Bahodir Abdusalomovich (Bachodir Abdusalomovič BEGALOV) – předseda Státního statistického výboru
• AZIMOV Murodjon Berdialiyevich (Murodžon Berdialijevič AZIMOV) – předseda Státního celního výboru
• MUSAYEV Behzod Anvarovich (Bechzod Anvarovič MUSAJEV) – předseda Státního daňového výboru
• ABDULLAYEV Abdushukur Hamidovich (Abdušukur Chamidovič ABDULLAJEV) – předseda Státního výboru pro

územní zdroje, geodézii, kartografii a státní katastr
• ABDUVALIYEV Abdurahmon Abdulhayevich (Adurachmon Abdulchajevič ABDUVALIJEV) - předseda Státního výboru

pro automobilovou dopravu
• AKKULOV Abdulaziz Uralbayevich (Abdulaziz Uralbajevič AKKULOV) - předseda Státního výboru pro rozvoj

cestovního ruchu
• BAKIROV Nizomiddin Jalilovich (Nizomiddin Džalilovič BAKIROV) - předseda Státního výboru pro lesní hospodářství
• NORQOBILOV Bahromjon To`rayevich (Bachromdžon Turajevič NORQOBILOV) - v.z. předsedy Státního veterinárního

výboru
• YUSUPOV Ortiqbek Odilovich (Ortikbek Odilovič JUSUPOV) - předseda Výboru pro náboženství

Předseda vlády autonomní Republiky Karakalpakstán:

• SARIYEV Kaxraman Ramatullayevich (Kachraman Ramatullajevič SARIJEV) – předseda Svazu ministrů autonomní
Republiky Karakalpakstán

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

Počet obyvatel Uzbekistánu k 1. 1. 2019 je odhadován na 33,3 mil. Průměrná hustota obyvatelstva je 72,7 osob na 1 km
2
.
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Osídlení je velmi nerovnoměrné. Většina obyvatelů žije ve Ferganské dolině na východě země, v hlavním městě Taškentu
a v Taškentské oblasti. Rozsáhlá území ve středu a na západě země jsou osídlena jen řídce. Růst populace je poměrně
dynamický, a to z 6 mil. obyvatel v roce 1950, přes 14,5 mil. v době rozpadu SSR v roce 1992, na zmíněných 33,3 mil.
počátkem roku 2019.

Vývoj počtu obyvatel:

• 2018: 32,6 mil.
• 2017: 32,1 mil.
• 2016: 32,0 mil.
• 2015: 31,6 mil.
• 2014: 30,5 mil.
• 2013: 30,2 mil.
• 2012: 29,7 mil.

Demografické složení obyvatelstva (odhad pro rok 2017):

• 0–14 let: 24,22 % (muži 3 658 960 / ženy 3 480 659)
• 15–24 let: 19,22 % (muži 2 874 982 / ženy 2 790 128)
• 25–54 let: 43,95 % (muži 6 444 288 / ženy 6 510 741)
• 55–64 let: 7,54 % (muži 1 049 876 / ženy 1 171 369)
• 65 let a více: 5,06 % (muži 637 408 / ženy 855 203)

Městské obyvatelstvo tvoří 50,5 %, venkovské 49,5 % obyvatelstva. Muži 49,8 %, ženy 50,2 % (odhad k roku 2018).
Uzbekistán je multinacionální země s více než 100 národy a národnostmi.

Národnostní složení v Uzbekistánu je následující:

• Uzbeci 84,0 %
• Tádžici 4,7 %
• Rusové 2,8 %
• Kazaši 2,0 %
• Karakalpakové 1,9 %
• Korejci 0,9 %
• Kyrgyzové 0,8 %
• Tataři 0,5 %
• Turkmeni 0,5 %
• ostatní národnosti 1,9 %

Uzbekistán je nábožensky v zásadě tolerantní zemí, přičemž v náboženské orientaci obyvatel převažuje sunnitský islám s
cca 88 %, dále cca 9 % pravoslaví a existují zde též ostatní náboženství jako katolicizmus, judaizmus, budhismus aj.
Celkem je v zemi oficiálně registrováno 16 náboženských vyznání.

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.

5,1 2014 2015 2016 2017 2018

HDP nominální
(mil. USD)

57 278 59 298 65 767 45 070 51 339
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HDP nominální
(mld. UZS)

132 394 152 371 194 809 230 935 256 964

Reálný růst HDP
(%)

6,5 4,5 3,5 4,5 5,1

HDP na obyvatele
(USD v paritě
kupní síly)

5 503 5 745 6 452 6 557 1 560

Reálný růst v
jednotlivých
sektorech
ekonomiky (%)

Zemědělství 6,5 6,0 5,5 5,2 5,0
Průmysl 5,0 4,0 4,0 4,5 4,1

Služby 6,0 3,0 3,0 5,5 4,6

Ceny a finanční
ukazatele

Inflace (CPI,
konec období, %)

11,7 8,5 12,0 12,6 17,9

Oficiální směnný
kurs UZS/USD

2 412 2 776 3 243 8 061 8 430

Oficiální směnný
kurs UZS/EUR

2 929 3 023 3 419 9 553 9 449

Míra
nezaměstnanosti

4,8 4,8 5,2 5,0 9,4

Zdroj - Economic Intelligence Unit

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

Dle údajů Ministerstva financí Uzbekistánu vykázal státní rozpočet v roce 2018 malý přebytek ve výši 60 mld. UZS (7,2
mln. USD, tj. 14,0 % oficiálního nominálního HDP). Výdaje představovaly 62,17 trilionu UZS, tj. 7,4 mld. USD (14,4 % HDP),
a příjmy činily 62,23 trilionu UZS, tj. 7,5 mld. USD (14,6 % HDP).

Indikátory veřejného sektoru Uzbekistánu (% HDP)

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 32,6 32,6 32,0 32,5 24,3

Výdaje 32,4 32,4 33,0 32,2 24,2

Saldo 0,3 0,2 -1,0 0,3 0,1

Čistý veřejný dluh 8,7 11,5 14,4 20,1 23,7

Zdroj - Economic Intelligence Unit

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

2014 2015 2016 2017 2018

Běžný účet
platební bilance
(mil. USD)

475 -16 -654 554 -624,1

Devizové rezervy
(mil. USD)

16 800 15 000 14 000 16 000 11 015

Zůstatek
zahraniční
zadluženosti (mil.
USD)

13 389 13 544 14 268 15 585 17 311

Čistý veřejný dluh
(% HDP)

8,7 11,5 14,4 20,1 23,7

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Uzbekistánu existuje dvoustupňový bankovní systém. První stupeň představuje Centrální banka Republiky Uzbekistán.
CBU plní emisní funkce, je správcem měnových rezerv a státního dluhu, provádí peněžně úvěrovou politiku, zajišťuje
regulaci a dozor nad činností komerčních bank, zastupuje Uzbekistán v mezinárodních finančních a úvěrových institucích.
Nejvyšším orgánem Centrální banky je představenstvo, které má 11 členů. Organizační struktura je tvořena ústředním
aparátem, který sídlí v Taškentu a oblastními správami, které se nacházejí v sídlech jednotlivých oblastí. Kursovní politika
je prováděna na principu float kursu.

Druhý stupeň tvoří komerční banky. Patří sem NBU - Narional Bank for Foreign Economic Activity, ABN AMRO Bank, AK
Alokabank, ČOAKB All Žamol Bank, GAKB ASAKA, RAKB Gallabank, AIKB Ipak Yuli, AKIB Ipotekabank, AKB Kapitalbank,
ČOAKB Kredit-Standart, AKB Mikrokreditbank, ČZAKB Parvinabank, AK Pachta Bank, ČOAKB Ravnaq-Bank, Uzbeksko –
Germanskij AKB Savdogar, DB Saderat Iran, ČZAKB Samarkand, ČABB Trastbank, ČOAKIB Turkiston, AK Turonbank, ZAO
Uzbeksko-Tureckij bank, AKPSB Uzpromstrojbank, ČOAKB Uktambank, ČOAKB Universalbank, AKB Chamkorbank, ČZAKB
DAVRBANK, AOZP UzKDB.

Přehled nejvýznamnějších bank:

The Central Bank of the Republic of Uzbekistan
6, Uzbekistan Avenue, 700000, Tashkent
web: www.cbu.uz

National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
101, Amir Temur str., 700084, Tashkent
web: www.nbu.com

State Commercial People Bank of the Republic of Uzbekistan
46, Katartal str., 700096, Tashkent
web: www.xalqbank.com

State Joint-Stock Commercial Bank „Asaka“
67, Nukus, str, 700015, Tashkent
web: www.asakabank.com
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Joint-Stock Commercial Mortgage Bank „Ipotekabank“
17, Pushkin str., 700000, Tashkent
web: www.ipotekabank.uz

Uzbek Joint-Stock Commercial and Industrial-Building Bank
г. Ташкент, 700000, ул. Пушкина, 5
web: www.uzpsb.com

Joint-Stock Commercial Bank „Pahta Bank“
43, Mukimiy, 700096, Tashkent
web: www.pakhtabank.com

Republican Joint-Stock Commercial Bank „Gallabank“
36, Shahrisabz str., 700000, Tashkent
web: www.gallabank.com

Joint-Stock Commercial Bank „Turon Bank“
Abay,700011, Tashkent
web: www.turonbank.uz

Joint-Stock Commercial Bank „Tadbirkor“
52, Sadik Azimov str., 700047, Tashkent
web: www.tadbirkorbank.sarkor.uz

Joint-Stock Commercial Bank of Encouragement of Trade and Commerce
17, Matbuotchilar str, 700047, Tashkent
web: www.savdogarbank.uz

Joint-Stock Commercial Bank „Alokabank“
30, Oybek Avenue, 700015, Taskent
web: www.alokabank.uz

Private Joint-Stock Exchange Bank „Trustbank“
7, Navoi str, 700048, Tashkent
web: www.trustbank.uz

Joint-Stock Innovation Commercial Bank „Ipak Yuli“
12, A, Farkhadskaya str., 700135, Tashkent
web: www.ipakyulibank.com

Joint-Stock Commercial Bank „Hamkorbank“
85, Bobur str., Andijan
web: www.hamkorbank.uz

Joint-Stock Commercial Bank „Kapital Bank“
32, Matbuotchilar str, 700000, Tashkent
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web: www.kapitalbank.uz

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Alp Jamol Bank“
21, Ota Turka str, 700047, Tashkent
web: www.alpjamolbank.com

Private Close Joint-Stock Commercial Bank „Parvina Bank“
30, Oybek Avenue, Mirabaddistrict, 700015, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial Investment Bank „Turkestan“
6, A.Timur str., 70000, Tashkent

Private Close Joint-Stock Commercial Bank „Davr Bank“
Block A, Navoi-Zaikainrstreets crossing, 700011, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial „Uknambank“
10, Proektnaya str, 730011, Karshi

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Universal Bank“
32, Matbuotchilar str,Uchkupric district, 700083, Tashkent

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Kredit Standard“
12, 25, house, Kunaev str,Mirabad region, 700015, Tashkent
web: www.credit-standard.uz

Private Open Joint-Stock Commercial Bank „Ravnak Bank“
2, Furkat str., Shayhantaurdistrict, 700077, Tashkent
web: www.ravnakbank.uz

Uzbek-Korean Development Bank
1, Pushkin str., 70000, Tashkent
web: www.daewoobank.com

Close Joint-Stock Society „Uzbek-Turkish Bank“
15, a, Drujba NarodovAvenue, Chilanzar district, 700000, Tashkent
web: www.utbk.uz

„ABN AMRO Bank“
76, Nasirov str, 700084, Tashkent
web: www.abnamro.com

Uzbek International Bank of Privatizations and Investments „Uzprivatbank“
51, Uzbekistan Avenue,Chilanzar district, 700003, Tashkent
web: www.uzprivatbank.com

Branch of Saderat Bank of Iran in the Republic of Uzbekistan
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10, Chehov str., 700060, Tashkent

1.7 Daňový systém

Základním pilířem daňového systému je Daňový zákonník v podobě zákona ZRU č. 136 ze dne 25. 7. 2007 ve znění
pozdějších změn a doplňků (viz Daňový kodex).
Daně se dělí na:

• daně celostátní
• daně místní

Daně celostátní se dělí na:

• jednotnou daň
• jednotlivé daně

Platí zásada, že kdo platí jednotnou daň, neplatí žádné další daně, pokud není stanoveno jinak.
Jednotnou daň platí podniky:

• průmyslu lehkého, potravinářského, kovoobráběcího, nástrojařského, dřevoobráběcího, nábytkářského a stavebních
materiálů do 100 zaměstnanců,

• průmyslu strojírenského, metalurgického, chemického, zpracovatelského a stavebního do 50 zaměstnanců,
• vědy, dopravy, obchodu, veřejného stravování do 25 zaměstnanců.

Podle reforem nové vlády z 1. ledna 2019 platí nové sazby jednotné daně:

• všechny oblasti ekonomiky - 4 %
• zastavárny - 25 %
• právnické osoby s celním odbavením - 5 %
• právnické osoby, které pronajímají majetky - 30 %
• právnické osoby s provedením masových působivích akcí, včetně koncertů - 5 %
• podniky veřejného stravování ve městech (počet obyvatelů 100 tisíc) - 8 %, další regiony - 6 % a 4 %
• velkoobchodní a maloobchodní lékárny ve městech (počet obyvatelů 100 tisíc) - 3 %, další regiony - 2 % a 1 %

to vše z hrubých příjmů.

Pokud podnik realizuje 15 až 30 % své produkce za volně směnitelnou měnu, snižuje se sazba jednotné daně o 30 %.
V případě, že podnik realizuje více než 30% své produkce za volně směnitelnou měnu, tak se snižuje sazba jednotné daně
o 50 %.

Mezi celostátní daně patří
• daň z přidané hodnoty
• daň z příjmů fyzických osob
• daň ze zisku právnických osob
• akcízní daň (20 %)
• daň za využívání přírodních zdrojů
• daň za využívání vodních zdrojů
• daň z majetku
• pozemková daň.

Daň z přidané hodnoty. Tato daň má sazbu 20% z objemu hrubých příjmů. Od DPH jsou osvobozeny např. pojistné
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operace, peněžní vklady, cenné papíry, valuty, výrobky pro potřebu invalidů, prodej drahých kovů státu, zdravotnické a
léčebné služby, dopravní služby pro export, export za zahraniční měnu, převoz cizích nákladů přes území Uzbekistánu,
dodávky materiálu a služeb zahraničním firmám provádějícím průzkumné práce v nalezištích ropy a plynu. Dále jsou na
tři roky od zahájení výroby osvobozeny podniky potravinářského průmyslu.

Od DPH je dále osvobozen dovoz prací a služeb, léky a medicínská technika, dovoz technologií pro podniky vyrábějící
zboží denní spotřeby, technologie pro podniky ropného a plynárenského průmyslu.

Daň z příjmů fyzických osob má novou sazbu ve výši 12 %, s tím že 0,1 % půjde na sběrný penzijní účet.

Daň ze zisku právnických osob se vztahuje na výrobní podniky a má základní sazbu 10 %. Tato sazba se snižuje u
výrobců některých druhů zboží dle nařízení vlády o 20 %, u výrobců dětského zboží má sazbu 7 %. Úlevy pro exportéry
platí jako u jednotné daně. Daň z majetku je stanovena na 3,5 % účetní hodnoty majetku. Daňové úlevy pro exportéry
platí jako u jednotné daně.

Pozemková daň je odstupňována podle různých kritérií. Pokud je na pozemku provozována zemědělská činnost, platí se
jednotná zemědělská daň odstupňovaná podle oblastí, velikosti obdělávané půdy a její bonity do 14 zón pevnou
částkou.

Spotřební daň se vztahuje jen na některé, vybrané druhy výrobků. V některých případech plní funkci ochranářské tarifní
překážky. Například na dovážená motorová vozidla se zážehovými motory je uplatňována spotřební daň v rozmezí 2,4 -
7,2 USD/cm

3
zdvihového objemu. Dovoz aut se vznětovými motory je zatížen spotřební daní 2,5 - 3,1 USD/cm

3
zdvihového

objemu atp. V přibližném srovnání se základní cenou dovážených automobilů tak toto zatížení navyšuje cenu o dalších
řádově 110–140 %. Ochranářský charakter spotřební daně na dovoz automobilů vynikne ve srovnání se zdaněním
automobilů vyráběných podniky spadajícími do národního koncernu UzAuto (osobní automovily Chevrolet, nákladní vozy
MAN atp.). Zde daňové zatížení ve srovnání ze základní cenou vozů představuje pouze 29 %. Dovážené pivo je zdaněno
sazbou 70% z celní hodnoty, nejméně však 1 USD/litr, víno 6 USD/litr.

Dále existuje spotřební daň na dovážené luxusní zboží.
Ropa a ropné produkty se zdaňují sazbou od 20 do 30 %.

Daň za využívání přírodních zdrojů je odstupňována u jednotlivých nerostných surovin z vytěženého objemu
následovně:

• zemní plyn 20 až 30 %
• drahé kameny 24 %
• wolfram 10, 4%
• měď 8,1 %
• stříbro 8 %
• zlato 5 %
• železo 3,9 %
• uhlí 3,8 %
• stavební písek 3 %
• cement 2 %
• olovo a zinek 1,3 %

Daň za využívání vodních zdrojů je stanovena pevnou sazbou následovně:
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• za jeden kubický metr povrchové vody činí částku 17,30 UZS
• za jeden kubický metr podzemní vody činí částku 23,0 UZS

Kromě uvedených daní jsou stanoveny odvody. Jednotný sociální odvod představuje 24 % z mzdových nákladů. Odvod
do penzijního fondu představuje 0,7 % z hrubých příjmů. Odvod do silničního fondu činí 1–1,5 % z hrubých příjmů. Odvod
do fondu školství je 1 % z hrubých příjmů.

Místní daně a poplatky jsou následující:

• daň za poskytování komunálních služeb a na rozvoj infrastruktury
• daň za udělení práva k obchodování s lihem a drahými kovy
• daň za registraci fyzických osob za účelem podnikání

Zvláštní podmínky platí pro zdaňování bank. Ty neplatí DPH a sazba daně ze zisku činí 15 % z daňového základu. Tím je
hrubý příjem po odečtení odpočitatelných položek.

Úlevy pro zahraniční investory

Zahraniční investoři, kteří investují v oborech radioelektronika, lehký průmysl, výroba hedvábí, výroba stavebních
materiálů, masný a mlékárenský průmysl, chemie, farmacie, drůbežářství nebo kteří investují v Republice Karakalpakstan,
v oblastech Džizakské, Kaškadarynské, Syrdarjanské, Surchandarijské, Chorézmské nebo ve venkovských částech
Andižanské, Navoiské, Namangamské a Ferganské oblasti požívají významné daňové úlevy.

Pokud zahraniční investice v penězích nebo novém zařízení představují alespoň 50 % základního jmění podniku pak jsou
osvobozeny od všech daní následovně:

• při investici ve výši od 300 000 USD do 3 milionů USD na dobu 3 let
• při investici ve výši od 3 milionů USD do 10 milionů USD na dobu 5 let
• při investici od 10 milionů USD výše na dobu 7 let

Dále platí úlevy v případě reinvestování zisku.

V daňovém kodexu Uzbekistánu byly provedeny úpravy ve věci daně z čistého zisku právnických osob-nerezidentů. Dříve
nerezidenti pracující v Uzbekistánu prostřednictvím stálé provozovny, kromě daně z příjmů právnických osob platili do
rozpočtu daň z čistého získu ve výši 10 %. Od počátku roku 2018 stálé provozovny platí pouze daň z příjmů ve výši 14 %.
Daň z čistého zisku byla zrušena. Navíc je snížen vyměřovací základ pro výpočet daně z příjmů nerezidenta působícího v
Uzbekistánu prostřednictvím stálé provozovny. Dříve, zdanitelný příjem činil minimálně 10% všech nákladů spojených s
obdržením příjmu z činnosti prostřednictvím stálé provozovny, ať už vznikly v Uzbekistánu nebo v zahraničí. Od 1. 1. 2018
činí nejméně 7 % z nákladů.

Od 1. ledna 2019 byly zrušeny minimální výše jednotné daňové a sociální platby, daň na nadzisk pro cement, na používání
úplně obnošeného zařízení.
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2. Zahraniční obchod a investice
Ekonomika UZ je relativně stabilní, rostla i v nepříznivých podmínkách ekonomické krize v postsovětské Střední Asii.
Podle dat Světové banky je UZ jednou z pouze 11 zemí světa, jejichž HDP za posledních 20 let stabilně rostl
v průměru o nejméně 5 % ročně. Ekonomika stojí na těžbě nerostných surovin, zejména zlata, ropy a zemního plynu
a zemědělství s převahou pěstování bavlny.

Nezanedbatelný příjem pro ekonomiku země představují remitendy uzbecké diaspory pracující v Rusku. Podle
údajů ruské centrální banky představuje objem finančních prostředků zaslaných v r. 2018 uzbeckými občany zpátky do
Uzbekistánu 3,6 mld. USD, tj. 4,6 % HDP.

Změny ekonomických pravidel v zemi se začaly rovněž projevovat postupným nárůstem zahraničních investic.
V r. 2017 dosáhl nárůst přímých zahraničních investic (PZI) 4,2 mld. USD a pozitivní trend pokračoval i v r. 2018, když
dosáhl příliv PZI do Uzbekistánu 2 mld. USD. Celkový objem PZI představuje 9,2 mld. USD, tj. 13,5 % HDP.

Výhled dalšího ekonomického vývoje bude záviset od vývoje hodnoty exportu, především od hlavních exportních
komodit – zlata, bavlny, mědi a ropných výrobků.

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

Vývoj zahraničního obchodu Uzbekistánu za období 2014–2018

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz (mil. USD) 7 210,4 6 447,2 7 622,3 8 721,5 8 444,0

Dovoz (mil. USD) 13 681,9 10 717,7 9 813,1 12 048,3 16 762,3
Saldo (mil. USD) -6 471,5 -4 270,5 - 2 190,8 - 3 326,8 8 318,3

Zdroj: International Trade Centre
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2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Uzbekistánu z hlediska jeho vývozu v r. 2018 (mil. USD)

Dovozci z
Uzbekistánu

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 7 210,4 6 447,2 7 622,3 8 721,5 8 444, 0

z toho:

EU 28 340,6 278,1 190,0 229,8 195,4

Polsko 27,8 24,2 25,7 42,7 44,1

Německo 49,7 20,2 27,5 27,3 32,0

Estonsko 1,2 1,0 2,3 2,2 26,0

Itálie 47,1 5,8 15,8 31,9 20,1

Lotyšsko 11,9 10,1 8,9 9,1 11,3

Francie 131,8 177,3 66,1 52,0 10,8

Litva 10,3 4,9 4,1 7,5 9,7

Nizozemsko 9,5 3,8 5,9 15,0 9,2

Belgie 10,1 7,9 6,9 7,1 7,3

Česká repubika 6,9 5,2 5,1 5,3 4,2

Největší obchodní partneři Uzbekistánu z hlediska jeho dovozu v r. 2018 (mln. USD)

Vývozci do
Uzbekistánu

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 13 681,9 10 717,7 9 813,1 12 048,3 16 762,3

z toho:

EU 28 2 079,4 1 708,0 1 665,9 1 905,2 2 609,3
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Německo 671,1 478,9 500,4 666,0 807,9

Itálie 197,5 154,2 194,6 191,0 378,8

Litva 133,2 123,5 124,1 148,6 212,4

Nizozemsko 124,4 92,7 74,6 102,3 197,2

polsko 134,9 111,3 86,5 78,7 189,1

Francie 136,6 118,6 106,2 91,0 142,4

Rakousko 116,9 105,5 40,6 46,7 101,5

Belgie 52,9 48,2 46,7 71,1 83,5

Lotyšsko 65,0 62,9 94,5 92,8 83,2

Španělsko 34,3 72,9 79,3 76,5 58,1

Maďarsko 59,2 42,0 37,8 56,9 47,3

Česká repubika 77,3 61,4 68,8 69,9 45,3

2.3 Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Uzbekistánu v letech 2014–2018 (mil. USD)

Kód HS2 Označení zboží
dle HS

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 13 681,9 10 717,7 9 813,1 12 048,3 16 762,3

84 Kotle, stroje a
mechanická
zařízení

2 547,2 2 034,6 1 819,2 2 317,2 3 907,9

87 Vozidla jiná
než kolejová,
jejich části a
součásti

1 597,8 1 005,6 850,8 1 090,4 1 984,0

72 Železo a ocel 806,2 598,8 535,5 916,1 1 287,6
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85 Nerostná
paliva, min.
oleje; živičné
látky;
min.vosky

1 021,5 824,5 719,2 743,7 1 067,3

27 El.stroje, přístr.
a zaříení pro
záznam a
reprodukci

737,6 621,2 477,0 709,1 768 1

73 Výrobky ze
železa nebo
oceli

630,4 349,9 340,6 457,0 696,8

30 Farmaceutické
výrobky

680,9 636,7 567,8 583,8 606,0

39 Plasty a
výrobky z nich

528,8 623,8 559,9 556,5 602,6

44 Dřevo a
dřevěné
výrobky;
dřevěné uhlí

640,9 361,0 304,9 400,1 543,9

10 Obiloviny 173,1 262,7 220,6 213,7 321,3

90 Přístroje
optické,
fotograf.,
kinem., lékař.,
chirurg.

235,2 187,5 262,2 262,3 281,0

94 Nábytek
lůžkoviny
svítidla stavby
montované

121,1 96,1 118,4 136,3 265,5

88 Letadla,
kosmické lodě,
jejich součásti

152,7 100,2 307,5 159,1 261,5

40 Kaučuk a
výrobky z něj

267,4 178,3 166,6 206,7 234,6

17 Cukr a
cukrovinky

36,8 10,2 17,7 79,1 234,1

15 Tuky oleje
živočišné
rostlinné
pokrmové
vosky

262,5 194,0 229,7 214,2 224,6
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Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Uzbekistánu v letech 2014–2018 (mil. USD)

Kód HS2 Označení zboží
dle HS

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 7 210,4 6 447,2 7 622,3 8 721,5 8 444,0

71 Drahé kovy 1 445,4 1 935,2 2 900,4 3 761,6 2 598,6

27 Paliva oleje a
výrobky látky
živičné vosk

1 473,3 667,1 835,7 788,4 1 683,6

52 Bavlna 955,1 1 133,1 793,2 907,3 931,3

74 Měď a výrobky
z mědi

598,0 570,2 456,0 586,7 580,9

08 Ovoce ořechy
jedle slupky
citr plodů
melounů

349,2 265,4 397,2 463,1 526,0

39 Plasty a
výrobky z nich

52,6 46,0 427,0 479,6 490,4

61 Oděvy doplňky
oděvní pletené
háčkované

178,4 153,0 189,5 246,7 244,1

07 Zelenina
rostliny hlízy
kořeny
poživatelné

218,2 175,8 182,9 164,3 198,1

79 Zinek a
výrobky ze
zinku

116,0 106,9 134,9 190,2 162,9

31 Hnojiva 139,4 155,0 98,6 162,4 153,0

28 Výrobky
chemické
sloučeniny
kovů zemin
prvky

382,0 463,5 324,0 191,3 131,7

60 Pletené nebo
háčkované
textili

33,6 46,0 67,3 52,9 66,1
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85 Elektrické
stroje, přístroje
a zařízení a
jejich části a
součásti

69,0 37,6 43,0 52,1 49,0

87 Vozidla
motorová
traktory kola aj
vozidla

473,5 55,0 32,7 148,1 44,7

63 Zhotovené
textilní
výrobky;
soupravy;
oděvy

10,4 9,4 18,2 29,5 33,5

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Skutečné zóny volného obchodu v Uzbekistánu neexistují, i když existuje zákon číslo 220 – I z 25. dubna 1996 o
svobodných ekonomických zónách. Podle tohoto zákona se mohou jako svobodné ekonomické zóny vytvářet
konsignační sklady, svobodné celní zóny a zóny pro výrobu, balení, třídění a skladování potravin. Tyto zóny mohou
vznikat na pohraničních přechodech, letištích a železničních pohraničních stanicích, ale i ve vnitrozemí.

V souladu s výnosem prezidenta číslo 3594 z 11. 4. 2005 došlo k rozsáhlé úpravě úlev pro zahraniční investory, pokud se
rozhodnou podnikat v oblastech podle toho výnosu. Jedná se o: Republiku Karakalpakstan, oblasti Džizackou,
Kaškadarjinskou, Syrdarjinskou, Surchandarjinskou a Chorézmskou a dále o vesnice oblastí Navoiské, Andižanské,
Namangamské a Ferganské oblasti. Zahraniční investoři jsou osvobozeni od daní, viz kapitola Daňový systém. Kromě toho
výnos stanoví další úlevy. Tím došlo k vytvoření jakýchsi „quasisvobodných“ zón.

Následně byly na základě příslušných výnosů prezidenta Republiky Uzbekistán vytvořeny:

• Zvláštní průmyslová zóna Džizak (18. 3. 2013)
• Zvláštní průmyslová zóna Angren v Taškentské oblasti (13. 4. 2012)
• Volná průmyslová a ekonomická zóna Navoi (2. 12. 2008)

Výnosem o opatřeních pro aktivizaci činnosti svobodných ekonomických zón, který koncem října 2016 podepsal prezident
Uzbekistánu Šavkat Mirzijojev, se statut dosavadních průmyslových zón mění na svobodné ekonomické zóny. Opatření se
vztahuje na doposud existující tři průmyslové zóny, a to v Navoji a Džizzaku na jihovýchodě Uzbekistánu a v
Angrenu ležícím v severovýchodní části země.

Výnos stanovuje vytvoření jednotného legislativního modelu pro všechny svobodné ekonomické zóny, a to zejména
formou sjednoceného systému daňových a celních úlev a preferencí. Cílem je zejména přilákání přímých zahraničních
investic zaměřených na zakládání výrob využívajících moderní technologie. V praxi to znamená, že Uzbekistán
znevýhodňuje dovoz v jiných zemích již dříve používaných technologických zařízení a naopak podporuje dovoz úplně
nových výrobních prostředků. Důraz se klade i na rozvoj výrobní, komunikační, dopravní a sociální infrastruktury.

Podstatnou změnou přinášející investorům do svobodných ekonomických zón nové fiskální výhody je, že se předpokládá
jejich osvobození od pozemkové daně, daně z nemovitostí, daně z příjmu a dovozních cel (s výjimkou poplatků za celní
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odbavení) na zařízení, suroviny a komponenty dovážené pro potřeby výroby. Tyto výhody budou v závislosti na hodnotě
investic poskytovány na 3 roky při investicích v rozmezí 300 tis. USD až 3 milionů USD, na 5 let při investování 3 až 5
milionů USD, 7 let při 5 až 7 milionech USD a 10 let při investicích za 7 až 10 milionů USD.

V roce 2017 byly vytvořeny další SEZ Gižduvan na jihu, Urgut na jihovýchodě a Kokand na východě země. Byly kromě
toho vytvořeny farmaceutické SEZ v různých oblastech Uzbekistánu (Nukus, Zamin, Kosonsoj, Sirdarjo, Bojsun, Parkent).
Činnost uvedených SEZ je v mnoha případech zaměřena na výrobu využívající přírodní zdroje v odpovídajících regionech.
Příkladem je pěstování léčivých rostlin pro farmaceutický průmysl v regionu Zamin.

Dřívější schvalování kontraktů na dovozy do SEZ Státním výboru pro investice bylo od 1. 11. 2017 zrušeno. Od prosince
2017 se rovněž změnila forma koordinace činnosti svobodných ekonomických zón. Byla vytvořena Republikánská rada
pro koordinaci činnosti, jíž jsou podřízeny místní administrativní rady.

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

Příme zahraniční investice (mil. USD)

2013 686,0

2014 751,4

2015 1 068,0

2016 2 669,0

2017 2 395,0

2018 624,0

Za období let 2003–2017 se v Uzbekistánu realizovalo 270 FDI projektů v celkové hodnotě 30 mld. USD, díky nimž bylo
vytvořeno 60 tis. pracovních míst. Mezi největší zahraniční investory patří společnosti LUKOIL, Oxus Gold, Gazprom,
Daewoo, General Motors, Indorama, China National Petroleum, China International Trust & Investment, Teliasonera,
VimpelCom.

V roce 2016 počet realizovaných FDI projektů dosáhl 85 v hodnotě 2,7 mld. USD. Největší částka investic byla směřována
do 14 FDI projektů v hodnotě 2,1 mld. USD v energetickém sektoru. Mezi největší zahraniční investory patří společnosti
LUKOIL (879 mil. USD), jihoafrická SASOL a malajsijská Petronas (dohromady 378 mil. USD), americký General Motors
(dříve jihokorejské Daewoo, 1 mld. USD) a Hyundai Engineering (0,3 mld. USD).

Celková hodnota realizovaných přímých zahraničních investic (PZI) do Uzbekistánu v roce 2018 představovala 624,0 mil.
USD. Prudký pokles investic v roce 2018 byl způsoben zvýšením objemů repatriace investic (1 mld. USD, 2018, a 524 mil.
USD, 2017).

Hlavními investory jsou USA, Turecko, Jižní Korea, SRN, Rusko a Japonsko. Nejvýznamnějšími odvětvími z hlediska PZI
jsou lehký průmysl, zdravotnictví, stavebnictví a těžební průmysl, kde bylo realizováno 89 projektů v hodnotě 25 mld.
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USD.

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

Dosavadní podmínky pro zahraniční investory v Uzbekistánu nebyly dost příznivé. Přístup k problematice jednotné
efektivní investiční politiky v zemi se ale v poslední době postupně mění, o čemž svědčí zřízení Státního výboru
Republiky Uzbekistán pro investice, a to výnosem prezidenta Republiky Uzbekistán z 31. března 2017.

Do působnosti výboru patří zejména:

• tvorba a provádění jednotné státní investiční politiky, přilákání zahraničních investic, podpora podniků se zahraniční
majetkovou účastí

• další zdokonalování normativní právní báze v oblasti přilákání zahraničních investic
• monitorování státních ročních investičních programů a zavedení jednotné databáze investičních návrhů
• koordinace činnosti subjektů státních a hospodářských správ, poradců obchodně-ekonomických úseků ambasád a

zastupitelských úřadů RUz
• účast na přípravě a podepsání dohod Uzbekistánu se zahraničními zeměmi, mezinárodními finančními institucemi aj.
• kontrolování realizace investičních projektů, aktivity podniků se zahraniční majetkovou účastí a investorů ve věci

splnění svých povinností
• podání návrhů na směřování přilákaných investic pro patřičné projekty
• uspořádání mezinárodních investičních konferencí, seminářů, fór v Uzbekistánu i v zahraničí
• účast na výběrových řízeních a tendrech v rámci investičních projektů
• vyšetření cenových parametrů a registrace smluv o dovozu, projektů „na klíč“ a na nákup zařízení v rámci investičních

projektů
• akreditace zastupitelstev zahraničních firem a organizací
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3. Vztahy země s EU
V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl
ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a
Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce,
v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro
spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně
spolupráce při ekonomických a sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a
prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable
development in rural areas of Uzbekistan).

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 the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vývoz z Uzbekistánu do jednotlivých zemí EU (mil. USD; řazeno sestupně)

Dovozci z
Uzbekistánu

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem všechny
země světa

7 210,4 6 447,2 7 622,3 8 721,5 8 444,0

Celkem EU 28 340,6 278,1 190,0 229,8 195,4

Polsko 27,8 24,2 25,7 42,7 44,1

Německo 49,7 20,2 27,5 27,3 32,0

Estonsko 1,1 1,0 2,3 2,2 26,0

Itálie 47,1 5,8 15,8 31,9 20,1
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Lotyšsko 11,9 10,1 8,9 9,1 11,3

Francie 131,8 177,3 66,1 52,0 10,8

Litva 10,3 4,9 4,1 7,5 10,0

Nizozemsko 9,5 3,8 5,9 15,0 9,1

Belgie 10,1 7,9 6,9 7,1 7,2

Česká republika 4,2 3,5 3,1 5,2 4,2

Španělsko 4,1 2,6 6,6 8,5 3,8

Bulharsko 2,0 1,9 1,5 4,5 3,6

Portugalsko 6,4 1,9 5,8 6,2 3,3

Rakousko 3,2 6,5 1,1 1,7 3,0

Velká Británie 1,6 1,9 2,9 2,5 2,3

Řecko 16,4 2,7 0,9 1,9 1,9

Rumunsko 1,5 0,07 1,2 1,5 1,1

Slovinsko 0,5 2,5 0,3 1,0 0,7

Mad'arsko 0,9 0,08 0,2 0,08 0,4

Chorvatsko 0,02 0,6 0,07 0 0,3

Slovensko 0,1 0,08 1,0 0,5 0,2

Irsko 0,1 0,1 0,09 0,2 0,07

Švédsko 0,1 0,07 0,09 0,1 0,05

Finsko 0,06 0,02 0,6 0,4 0,05

Dánsko 0,01 0,06 1,4 0,7 0,04

Kypr 0 0 0,001 0,001 0,006

Lucembursko 0 0 0 0 0,002

Malta 0 0,001 0 0,002 0,001
Vývoz z jednotlivých zemí EU do Uzbekistánu (mil. USD; řazeno sestupně)

Vývozci do
Uzbekistánu

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem všechny
země světa

13 681,9 10 717,7 9 813,1 12 048,3 16 762,3

Celkem z EU 28 2 079,4 1 708,0 1 665,9 1 905,2 2 609,3

Německo 671,1 478,9 500,4 666,0 807,9
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Itálie 197,5 154,2 194,6 191,0 378,8

Litva 133,2 123,5 124,1 148,6 212,4

Nizozemsko 124,4 92,7 74,6 102,3 197,2

Polsko 134,9 111,3 86,5 78,7 189,1

Francie 136,6 118,6 106,2 91,0 142,4

Rakousko 116,9 105,5 40,6 46,7 101,5

Belgie 52,9 48,2 46,7 71,1 83,5

Lotyšsko 65,0 62,9 64,5 92,8 83,2

Španělsko 34,3 72,9 79,3 76,5 58,1

Mad'arsko 59,2 42,0 37,8 56,9 47,3

Česká republika 77,5 61,7 68,7 70,7 45,3

Velká Británie 41,5 30,4 43,8 38,0 41,3

Finsko 30,3 18,0 24,9 27,8 38,6

Slovinsko 44,4 43,4 23,1 29,1 37,8

Estonsko 39,5 22,2 29,8 31,7 29,5

Irsko 11,5 9,9 18,7 17,4 21,1

Rumunsko 25,2 15,0 18,8 10,5 19,8

Švédsko 18,9 18,2 14,7 21,1 16,6

Bulharsko 24,3 18,4 15,1 15,3 16,3

Dánsko 10,0 40,2 9,9 9,6 13,1

Slovensko 20,4 12,5 5,7 7,4 13,0

Portugalsko 0,6 0,09 0,4 1,1 5,4

Lucembursko 3,5 3,0 5,3 0,8 5,3

Řecko 5,2 3,3 1,1 2,8 4,0

Malta 0 0 0 0,2 0,5

Chorvatsko 0,2 0,8 0,4 0,2 0,2

Kypr 0,3 0,04 0,09 0,1 0,1
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán
alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj
občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů
podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22
mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období
2015–2020 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je
především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání
vody pro zemědělské účely.

Uzbekistán byl rovněž zařazen do evropského programu podpory vysokoškolského vzdělání ERASMUS+, jehož realizační
náklady představují celkově 115 mil. EUR.

EU a Uzbekistán podepsali červenci 2017 dohodu o realizaci projektu rozvoje ovocnářství v hodnotě téměř 22 mil. eur.
Uvedený projekt je součástí širšího programu rozvoje ovocnářství financovaného uzbeckou vládou (70 mil. USD) a
Světovou bankou (150 mil. USD). Hlavním motivem programu je postupné nahrazování utlumovaného pěstování bavlny
ovocnářskou výrobou s hlavním zaměřením na export.

Kromě toho se realizuje projekt Zlepšení systému likvidace pevného odpadu ve městě Samarkand, Uzbekistán, na období
2014 - 2021 v celkové hodnotě 31,5 mil. EUR. Projekt předpokládá modernizaci systému likvidace pevného odpadu a
skládkování odpadů, výstavbu nových skládek. Roční objem odpadů v Samarkandu činí 6 mil. tun.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Po Kazachstánu je Uzbekistán druhým největším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie. Saldo vzájemného
obchodu je od r. 2005 vždy pozitivní. V roce 2018 došlo, ve srovnání s předchozím rokem, k určitému propadu jak
českého exportu, tak i vzájemné obchodní výměny. Konkrétně za období leden-prosinec r. 2018 dosáhl český vývoz
objem 45,1 mil. USD, český dovoz objem 6,5 mil. USD, obrat vzájemné obchodní výměny objem 51,6 mil. USD a pozitivní
saldo ve prospěch ČR objem 38,6 mil. USD.

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

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Uzbekistánem (mil. USD)

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz do
Uzbekistánu

77,3 61,3 68,8 70,5 45,1

Dovoz
z Uzbekistánu

6,8 5,3 5,1 7,1 6,5

Obrat 84,1 66,6 73,9 77,6 51,6

Saldo 70,5 56,0 63,7 63,5 38,6

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 byly ve vývozu z ČR do UZ nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

Kód zboží Název zboží Podíl (%)

1. 3004 Léky odměřené ne krev
antisera ap vata aj

11,3

2. 8417 Pece průmyslové
laboratorní neelektrické

5,3

3. 3926 Výrobky ostatní z plastů aj
materiálů

4,0
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4. 8536 Elektrická zařízení k
vypínání, spínání nebo k
ochraně el

3,3

5. 3917 Trouby trubky hadice
příslušenství z plastů

3,3

6. 8517 Telefonní přístroje, včetně
telefonů pro celulární sítě
nebo jiné

3,1

7. 8471 Stroje automat zprac dat
jednotky snímače ap

3,1

8. 8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel č. 8701-05

2,4

9. 7013 Sklo stolní domácenské
kuchyňské aj zboží

2,2

10. 8415 Stroje přístroje klimatizační 2,2

V roce 2018 byly v dovozu z UZ do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

Kód zboží Název zboží Podíl (%)

1. 5208 Tkaniny bavlněné nad 85%
do 200 g.m-2

23,1

2. 5205 Příze bavlněná nad 85%
neupravená pro prodej

10,8

3. 6109 Kostýmy šaty sukně kalhoty
ap dámské dívčí

9,2

4. 8411 Motory proudové, pohony
turbovrtulové a ostatní
plynové turbíny

9,2

5. 6104 Kostýmy šaty sukně ap
dámské dívčí pletené

7,7

6. 7601 Hliník surový
(neopracovaný)

6,2

7. 6110 Pulovry, svetry, vesty apod.
pletené háčkované

6,2

8. 0806 Hrozny vinné čerstvé
sušené

4,6

9. 6204 Trička vrchní tílka aj
nátělníky pletené

4,6
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10. 6302 Prádlo ložní stolní toaletní
kuchyňské

3,1

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Uzbecká statistika neposkytuje údaje o vzájemné výměně služeb a rovněž tak Česká národní banka a Eurostat.

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

Společné česko-uzbecké investice:
• Paper Mill Holding – největší český investor v Uzbekistánu, firma investovala zhruba 2 mil. USD do nákupu

majoritního podílu akcií továrny ANGRENPACK na výrobu kartonu, obalů a toaletního papíru ve městě Angren.
• PULSAR Group – česko-uzbecký podnik založený v roce 1992 s 98% podílem jediného českého vlastníka. Pivovar

v Samarkandu vyrábí pivo značek Pulsar, Pražskoe, Bočka atp. a nealkoholické nápoje, v květnu 2012 otevřela firma
v Samarkandu českou restauraci „Zlatá Praha“.

Firmy zaregistrované v České republice a působící na uzbeckém trhu
• AEROTRADE- dodávky náhradních dílů pro kdysi dodanou českou leteckou techniku pro výcvik pilotů, jedná o

dodávkách dalších komponent a zařízení pro kompletaci a modernizaci techniky Ministerstva obrany Uzbekistánu.
• PRAGOIMEX – dodávka 20 nových tramvají (2012-2013) pro Taškentský dopravní podnik za cca 18 mil. USD.

Jednalo se o pokračování dodávek pro obnovu tramvajového parku v hlavním městě. V dnešní době jsou kvůli
nečekanému rozhodnutí zrušit tramvajovou dopravu v Taškentu tyto tramvaje přesunuty do Samarkandu, kde se pro
změnu tramvajová doprava postupně obnovuje.

• ŠKODA ELECTRIC – dodávka 9 nových trolejbusů pro město Urgenč (2013). Trolejbusy jsou využívány na
meziměstské trolejbusové trase do historického města Chiva.

• SYNECTA– generální dodavatel v ukončeném projektu modernizace Taškentské tepelné elektrárny v hodnotě 520
mln. USD zahrnující především výstavbu nového energetického bloku o výkonu 370 MW.Kromě zmíněného se
SYNECTA formou dílčích dodávek účastní projektu modernizace a rozšíření výrobní kapacity Talimardžanské TEC, kde
halvní součástí projektu je instalace nových turbín (2x450 MW) s paroplynovým cyklem. Celková hodnota projektu
bude dosahovat 860 mln. USD a jeho generálním dodavatelem je konsorcium jihokorejských firem Daewoo
a Hyundai Engineering.

• REVENT – dodala několik rotačních pecí a zařízení pro malé a střední pekárny na výrobu chleba a pečiva.
• EKOL Brno - dodávky trubkových regeneračních výměníků spalovacích turbín pro uzbeckou státní společnost

UZTRANSGAZ v rámci modernizací kompresorových stanic magistrálního plynovodu. Firma rovněž dodala do
Uzbekistánu řadu dalších technologií pro modernizaci kompresorových stanic, mezi nimi i elektrická roztáčecí
zařízení pro spalovací turbíny přinášející výraznou úsporu plynu při jejich startu a rovněž zvýšení bezpečnosti.

• EGO Zlín spol. s r.o. - dodávky systémů chemické a biologické ochrany pro ozbrojené složky.
• ZPT Vigantice a.s. - systémy komunikace pro nemocnice a zdravotnická zařízení

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled dvoustranných česko-uzbeckých smluvních dokumentů

K uzavření sukcesní problematiky došlo výměnou nót k 24. 3. 2000 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy
sjednané mezi bývalým Československem a SSSR. V současné době platí mezi ČR a Uzbekistánem tyto mezinárodní
smlouvy:
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Prezidentské smlouvy a vládní dohody:
• Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic byla

podepsána v Praze 15. 1. 1997. Vstoupila v platnost dne 6. 4. 1998. Změny některých článků v souvislosti s členstvím
ČR v EU byly předloženy uzbecké straně k projednání. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském,
rozhodující je znění ruské. Český text publikován pod číslem 202/1998 Sb.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji s trestnou činností
byla podepsána 17. června 1998. Platí od 20. 11. 1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském.
Rozhodující je znění ruské. Nebyla publikována z důvodu, že v dané době se publikovaly pouze prezidentské
smlouvy, což tato není. Je v platnosti uplatňována.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a
nákladů silniční dopravou byla podepsána v Taškentu dne 20. 4. 1999. Dohoda vstoupila v platnost 23. 9. 1999. Je
vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující znění je ruské. Český text byl publikován pod číslem
215/1999 Sb.

• Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 2. 3. 2000. Vstoupila v platnost 15. 1.
2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž rozhodující je znění anglické. Český text
publikován pod číslem 28/2001 Sb. m. s.

• Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských
a trestních věcech byla podepsána 18. 1. 2002. Platí od 1. 12. 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a
ruském. Rozhodující je znění ruské. V českém a ruském jazyce publikována pod číslem 133/2003 Sb. m. s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
byla podepsána 15. 4. 2003 a vstoupila v platnost 12. listopadu 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a
anglickém. Rozhodující znění je anglické. Český text publikován pod číslem 25/2007 Sb. m. s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a
vědecko-technické spolupráci byla podepsána v Taškentu 28. 6. 2004, je platná ode dne podpisu. Je v ní zakotveno
i založení společné Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.
Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění. Český text publikován pod 133/2004
Sb. m. s.

• Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a
Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997. Protokol byl
podepsán v Taškentu 24. 8. 2009, vstoupil v platnost 16. února 2011 a publikován byl pod č. 16/2011 Sb. m. s.

• Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou
České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku. Podepsán 8. 12. 2011 v Praze. Je vyhotoven v jazyce českém a anglickém.
Rozhodující znění je anglické. Publikován pod číslem 92/2012 Sb.m.s.

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službáchbyla podepsána
8.11.2011 v Taškentu a vstoupila v platnost dne 2.6.2013. Publikována pod číslem 39/2013 Sb.m.s.

Meziresortní a politické dokumenty:
• Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších

ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán byl podepsán v Taškentu 10. 1. 1993. Publikován pod číslem 124/1994
Sb.

• Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, podepsané prezidentem I. Karimovem a
premiérem M. Zemanem během jeho oficiální návštěvy v Uzbekistánu 20. 4. 1999.

• Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova podepsané při návštěvě
prezidenta České republiky V. Klause v Uzbecké republice 13. 9. 2004.

• Při 1. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 28. 6. 2004 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Komorou
výrobců a podnikatelů Uzbekistánu (nyní Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu) a Komorou pro hospodářské
styky se zeměmi SNS České republiky.

• Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda mezi Uzbeckou agenturou pro
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standardizaci, metrologii a certifikaci a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České
republiky o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků. Dohoda je k dohledání na na webu www.unmz.cz.

• Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Česko-uzbeckou
obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou
státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé.

• Dohoda o codesharingu uzavřená mezi národními leteckými přepravci Czech Airlines a Uzbekistan Airways (1. 9.
2009)

• Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd Republiky Uzbekistán ze 4. 10. 2013. Dohodu
podepsal z české strany rektor UK prof. Václav Hampl a z uzbecké strany prof. Abdullaev.

• Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán, ze
dne 21.5.2017. Dohodu podepsal za českou stranu náměstek ministryně obrany D.Koštoza uzbeckou stranu 1.
náměstek ministra obrany a Náčelník Generálního štábu genmjr. P. Ergašev.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Uzbekistán, i když nepatří mezi tzv. priorotní země, je příjemcem i české rozvojové pomoci. V letech 1996 až 2000 bylo v
Uzbekistánu realizováno několik programů české rozvojové pomoci za celkem 10 mil. Kč. MZV ČR dále v letech 2001 a
2002 poskytlo humanitární pomoc pro suchem postiženou autonomní Republiku Karakalpakstán. V r. 2004 byl zrealizován
dvoustranný projekt ZRS zaměřený na zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře.

V roce 2012 česká agentura AECOM v rámci UNDP poskytla expertní pomoc při zpracování projektu zaměřeného na
úspory v energetice a v zavlažování. ČR financovala účast českého experta prostřednictvím Českého svěřeneckého fondu
UNDP v součinnosti s reprezentací UNDP v Uzbekistánu. Partnerem UNDP pro realizaci tohoto projektu bylo Ministerstvo
zemědělství a vodního hospodářství Uzbekistánu.

V roce 2014 byl v Uzbekistánu zdárně realizacován malý lokální projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR pod názvem
„Dodávkyzařízení pro zlepšení zdraví dětí Aralu“. Projekt v hodnotě 200 tis. Kč byl realizován ve spolupráci s místní
nevládní organizací Charity Social Fund on Genofond Protection of Aral Region v Taškentu.

Díky projektu byly pro Republikovou dětskou klinickou nemocnici v Nukusu (autonomní Republika Karakalpakstán)
zakoupeny dva lékařské přístroje, a to moderní elektrokardiograf BTL-08MD EKG s příslušenstvím pro dětské pacienty a
fyzioterapeutický přístroj BTL-4000 Smart umožňující elektroterapii a ultrazvukovou terapii. Přínos celého projektu byl
vysoce oceněn nejenom ze strany vedení nemocnice, ale rovněž ministrem zdravotnictví autonomní Republiky
Karakalpakstán D. Chodžijevem při setkání s obchodním radou Velvyslanectví ČR J.Meliorisem, který oba přístroje
nemocnici v Nukusu předal. Realizaci předmětného malého lokálního projektu lze považovat za faktum, které
dokumentuje tradiční vysokou úroveň česko-uzbecké bilaterální relace.

Z hlediska budoucího možného nasměřování projektů rozvojové pomoci lze příležitosti vidět v následujících sektorech:

Vodní zdroje a ekologie

V Uzbekistánu probíhá „Aral Sea Basin Program Drainage, Irrigation and Wetlands Improvement Project“, jehož cílem je
zlepšení odvodnění, zavlažování a zlepšení mokřadů. V celé zemi, zejména v povodí řeky Amudarja, je půda slaná a
drenážní systémy jsou nedostatečné. Technologie, která se v zemi nejčastěji používá, vede k nadměrné hladině spodní
vody a přítomnosti soli v půdním profilu. Projekt si klade za cíl zvýšit produktivitu v zavlažovaném zemědělství,
zaměstnanost a příjmy v Karakalpakstánu, jednom z nejchudších regionů ve Střední Asii, dále pak zlepšit kvalitu vody v
řece Amudarja skrze bezpečnou likvidaci odpadních vod, zvýšit kvalitu mokřadů, budovat instituce pro zlepšení vodního
hospodářství a pro provoz a údržbu závlahových a odvodňovacích systémů a podpořit udržitelné zavlažované
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zemědělství. Hladina spodní vody byla snížena na přijatelnou úroveň v 90 % oblasti projektu a daří se odsolovat
zavlažované pozemky.

Dříve nepoužitelná půda je nyní použitelná pro zemědělství, pomáhá vytvářet pracovní místa a příjmy v této oblasti.
Uzbecké vysoce decentralizované komunální služby trpí nedostatečnými investicemi a odkládanou údržbou. To má
negativní dopad na infrastrukturu, která se díky své zastaralosti stává neefektivní. Kanalizační systémy v Buchaře a
Samarkandu jsou více než 40 let staré a bude nutné je brzy vyměnit. Na to reaguje „Bukhara and Samarkhand Sewerage
Project“, který si klade za cíl snížit znečištění odpadních vod a jeho dopady na životní prostředí a zvýšit účinnost a
udržitelnost nakládání s odpadními vodami v těchto městech. Toho bude dosaženo prostřednictvím obnovy vybraných
úseků kanalizace, rozšířením kanalizace do v současnosti nepřipojených centrálních historických částí, instalací energeticky
úsporných zařízení (zejména na přečerpávacích stanicích odpadních vod) a zvýšením kapacity vodních inženýrských sítí.

Zemědělství

Zde existuje snaha země o zvýšení produktivity, ziskovosti a finanční a environmentální udržitelnosti. „Rural Enterprise
Support Project - Phase II“ má za cíl podpořit zemědělce a zemědělské podniky v sedmi krajích (v nichž žije asi 65 %
obyvatel země) a zlepšit zavlažovací systém obnovou infrastruktury určené k zavlažování a odvodňování a vytvořením
sdružení uživatelů vody. Finanční prostředky, určené k nákupu zemědělských strojů, zařízení na zpracování, balení,
vybavení a materiál obdrželo doposud v rámci projektu 370 zemědělských podniků. V rámci projektu jsou podporovány
investice do výsadby ovocných stromů, chovu drůbeže, rybolovu a živočišné výroby. Celkem 36 300 zemědělců bylo
proškoleno v oblasti ochrany plodin proti škůdcům, rozvoje živočišné výroby a přípravy podnikatelských plánů.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapa globálních oborových příležitostí v Uzbekistánu identifikuje jako nejperspektivnější pro další rozvoj vzájemné
obchodně ekonomické spolupráce následující obory: dopravní průmysl a infrastrukturu, energetický průmysl,
obranný průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl a zemědělský a potravinářský průmysl.

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

Príležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu patří mezi vládní priority. Implementace Programu rozvoje
a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury na období 2016–2020 počítá s rekonstrukcí, modernizaci a výstavbou
více než 1200 km silnic a dálnic.

Energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost Uzbekenergo
(momentálně prochází restrukturalizací), jejíž program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015-2019 počítá s
realizací více než 30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld. USD.

Během říjnové návštěvy ruského prezidenta V. Putina byla slavnostně zahájena výstavba jaderné elektrárny, která bude
postavená v Uzbekistánu podle ruského modelu. Stavební práce budou prováděny UZ stranou společně s ruskou
státní společností Rosatom. Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou bloků o celkové kapacitě 2,4 gigawattů, stavba
bude stát 11 miliard dolarů. Spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2028. Elektrárna by se měla nacházet u jezera
Tudakul na hranici oblastí Navoi a Buchara. Výstavba elektrárny představuje významnou příležitost pro zapojení českých
firem ze segmentu jaderné energetiky do projektu jako subdodavatelů resp. konzultantů.

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a
vnitřní bezpečnosti země. Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně široká, tj. od výzbroje a výstroje
armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po technologicky náročné systémy používané jednotlivými
druhy pozemních vojsk a letectva (komponenty a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy
atp.).
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Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Současný vládní program počítá s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný
růst nákupů zdravotnického nábytku, zařízení a techniky. Vládní program počítá s postupným rozšiřováním sortimentu
farmaceutické produkce na základě patentů a licencí zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a
tablet).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových technologií a rovněž formou
zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. Program strukturních reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské
výroby na období 2015–2019 kromě jiného počítá se zvýšením stavu hovězího dobytka ke konci plánovaného období na
20 milionů kusů, přičemž roční produkce mléka by měla dosáhnout 12 mil. tun. Je aplikován program namířený na
snížení osevních ploch bavlny a její nahrazení pěstováním ovoce a zeleniny. Do dvou let má dojít k úplnému zákazu
vývozu surové bavlny, prioritou tak je výstavba přádelen a textilních závodů.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 2302 - Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

HS 2304 - Pokrutiny odpad po extrahování sojového
oleje

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz
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Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro
vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

Obranný průmysl HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo
ostatní
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Energetický průmysl HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory

HS 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání
el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el, k ochraně, spínání el,
obvodů,‹1000V; konekt,pro opt, vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 - Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé
aj

HS 9027 - Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

HS 9031 - Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

HS 9033 - Části jn strojů optických měřicích lékař ap

5.2 Kalendář akcí
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Mezinárodní výstavy v Uzbekistánu v roce 2019, organizované firmou International Exhibition Group

Termín Název Popis

27. - 29. 3 UZTECHTRANSEXPO speciální zařízení, přepravní a
logistické služby

27. - 29. 3 UZMETALMASHEXPO hutnictví, obrábění kovů, strojírenství
a svařování, barevné a černé kovy,
nové zařízení a technologie

27. - 29. 3 UZSECUREEXPO průmyslová a požární bezpečnost,
bezpečnost a ochrana zdraví při
práci,ochrana žívotního prostředí

27. - 29. 3 UZCHEMPLASTEXPO chemický průmysl, plasty, pryž,
vybavení laboratoří

25. - 27. 9. UZMEDEXPO medicinské zařízení, technologie,
farmaceutika, stomatologie

23. - 25. 10. UZENERGYEXPO energetika, obnovitelné zdroje
energie, energeticky úsporné
technologie, elektroinženýrství

23. - 25. 10. UZSTROYEXPO strojírenství, průmyslové inženýrství,
systémy topení

27. - 29. 11. UZAGROEXPO agrární průmysl, nové technologie,
produkce

27. - 29. 11. UZPRODEXPO potravinářský průmysl, zařízení,
balení a balicí materiály

27. - 29. 11. UZINTERPACKEXPO technologie a zařízení pro balení,
skladiště

Podrobnější informace lze získat na www.ieg.uz.

Přehled mezinárodních výstav, organizovaných firmou ITE Uzbekistan v roce 2019

Termín Název Popis

15. – 17. 5. Power Uzbekistan 2019 energetika a šetření energií,
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alternativní zdroje energie,
elektrotechnické zařízení, informační
a měřící technika

15. – 17. 5. Oil & Gas Uzbekistan „OGU 2019" ropný a plynárenský průmysl, rozvoj
ropného a plynárenského průmyslu,
zkapalňování plynu a jeho přepravy,
zvýšení efektivity průzkumu, těžby a
zpracování, alternativních zdrojů
energie

11. – 13. 9. Uzbekistan Textile zařízení pro předení a tkaní, výroba
pleteninové produkce a šicích a
pletacích strojů, textilní stroje a
služby

9. – 11. 10. Plastex Uzbekistan 2019 suroviny pro chemický průmysl;
anorganická chemie a organická
syntéza; zařízení pro výrobu a
obrábění plastů a pryže; zařízení pro
výrobu polystyrenu a tlakové
formování; suroviny a pomocné látky
(katalyzátory, stabilizátory, plniva,
pigmenty); přístroje pro chemickou
analýzu; kontrolní a měřící zařízení a
přístroje

9. – 11. 10. UzbekinPrint - UzuPack zařízení a technologie pro polygrafii,
tisk, značení, výrobu balení

5. – 7. 11. TransLogistica Uzbekistan 2019 dopravní a logistické služby,
dopravní infrastruktura, technické
prostředky a finanční služby, IT
technologie, celní služby

5. – 7. 11. MiningMetals Uzbekistan 2019 zařízení a nové technologie pro důlní
a těžební průmysl, těžba a
obohacování ruda minerálů

20. – 22. 11. Securex Uzbekistan požární bezpečnost, bezpečnost a
ochrana zdraví při práci,ochrana
žívotního prostředí

Kontakt na organizátora výstav:

ITE Uzbekistan
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Mustaqillik st., 59А, Tashkent, 100000, Uzbekistán
Tel.: +998 71 113 01 80 / 205 18 18 ext. 3901/3902
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz
Web: www.ite-uzbekistan.uz
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Modernizace a restrukturalizace uzbeckého průmyslu a zemědělství představují pro české firmy zajímavé příležitosti. Je
však třeba počítat s tlakem na alespoň částečnou lokalizaci výroby. V posledních dvou letech je zřejmý nárůst zájmu
českých firem o uzbecký trh. Zájem byl ze strany MPO ČR podpořen dvěma oficiálními účastmi na veletrzích v Taškentu a
ze strany Komory pro spolupráci se zeměmi SNS organizováním podnikatelských misí.

Obchodní a ekonomická spolupráce ČR s Uzbekistánem je nicméně ztížena velkou vzdáleností, špatnou dopravní
dostupností, nerozvinutou infrastrukturou, vysokou mírou teritoriálního rizika a stále ještě významným vměšováním se
státu do ekonomiky, přetrvávajícím korupčním prostředím a malou vymahatelností práva, byť to se postupně zlepšuje.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s účinnosti od 1. února 2019 zlepšila klasifikaci úvěrových rizik
Uzbekistánu a povýšila zemi ze šesté do páté kategorie teritoriálního rizika. Z jiných zemí například Kazachstán, Brazílie,
Srbsko a, Vietnam jsou rovněž zařazeny v páté skupině.

Tím, že ČR není členem Asijské rozvojové banky (ADB), která v zemích Střední Asie financuje řadu velkých projektů,
přicházejí české firmy o možnost účastnit se výběrových řízení. Uzbekistán není členem WTO, v poslední době však vážně
o vstupu uvažuje.

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

Koordinace zahraničně obchodní operací je svěřena Ministerstvu vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu. Toto
ministerstvo zastřešuje řadu organizací, které se hlavně zabývají vývozními a dovozními operacemi. Kontakty na státní
podniky zabývající se exportně – importními operacemi jsou k dispozici na www.gov.uz.

Nejdůležitější organizace zabývající se vývozem a dovozem:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

37/50 http://www.businessinfo.cz/uzbekistan © Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

http://www.gov.uz/
http://www.businessinfo.cz/uzbekistan


• Markazsanoatexport (www.mse.uz) - obchod s minerálními hnojivy, umělými vlákny, kovy, kovovými vodiči, ropnými
produkty, technologiemi, náhradními díly, spotřebním zbožím apod.,

• Uzmarkazimpex (www.uzmarkazimpex.com) - obchod s bavlnou, kaolínem, surovým hedvábím, základními
potravinami, stroji a zařízeními,

• Uzchimprom (www.uzkimyosanoat.uz) - obchod s chemickými výrobky.

Je rovněž možno navazovat kontakty s celou řadou obchodních firem. Vždy je však důležité při uzavírání konkrétního
obchodního případu ověřit, zda:

• daný výrobek nespadá mezi ty, u kterých je dovoz resp. vývoz státem regulován (nutnost speciální licence, obchod
vyhrazen pouze pro některé organizace, vývoz, dovoz či přeprava zakázány),

• má daný partner k obchodování s nabízenou komoditou opravdu přístup a oprávnění,
• má partner reálnou možnost získat volně směnitelnou měnu, zda má vlastní devizový účet a rovněž zda má dostatek

domácí měny pro směnu,
• v případě, že se dovoz realizuje za místní měnu, zda je možno nakoupit za ni zboží, nebo služby dále

obchodovatelné – např. na surovinové burze exportní komodity (ale mnoho zboží prodávaného na burze lze koupit
opět pouze za volně směnitelnou měnu).

Využívání místních zástupců je samozřejmě možné a řada firem tuto praxi uplatňuje. Takové zastoupení podstatně snižuje
náklady, je však nutno nalézt spolehlivého zástupce, který bez delšího období kontroly bude stále samostatně pracovat.
Zahraniční firmy zde najímají nejen individuální představitele, ale i místní organizace, které na domácím trhu vystupují
jejich jménem. Výrobci spotřebního zboží (domácí technika a elektronika, kosmetika) najímají místní dealery pro drobný
prodej, což je naprosto obvyklé.

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

Dovozní podmínky a dokumenty

Veškerý systém dovozních podmínek, t.j. tarify, procedury a formality, bariéry a informace, sanitární a fytosanitární
záležitosti, prokazování původu zboží atp. u jednotlivých zbožových položek je systematicky zpřístupněn a k dispozici v
databázi přístupu na cizí trhy publikované Evropskou komisí – Market Access Database http://madb.europa.eu

Existuje společná vyhláška Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu, Ministerstva financí a Státního
celního výboru UZ o postupu při registraci v MVESIT exportních a expertíze importních smluv uzavíraných hospodářskými
subjekty Uzbekistánu, která byla zaregistrována v Ministerstvu spravedlnosti Uzbekistánu dne 3. 7. 2006 pod číslem N
1558.

Podle této vyhlášky nepodléhají registraci, ale expertíze v MVESIT Uzbekistánu dovozní kontrakty, které jsou financovány
ze státního rozpočtu, nebo jsou financovány z půjček nebo úvěrů zajišťovaných vládou Uzbekistánu nebo poskytnutých
vládě Uzbekistánu, jsou uzavírány hospodářskými subjekty, kde podíl státu představuje více než 50 % a které nejsou
zajištěny vlastními valutovými zdroji.

Dalším předpisem, upravujícím dovoz je předpis o způsobu registrace smluv a dohod v celních orgánech Uzbekistánu,
který byl registrován Ministerstvem spravedlnosti dne 15. 10. 1999 pod číslem N 832. Podle tohoto předpisu se u celních
orgánů Uzbekistánu registrují všechny exportní smlouvy (pokud neexistuje povinnost zpětného dovozu), všechny importní
smlouvy (pokud neexistuje povinnost zpětného vývozu), tzv. centrální smlouvy (smlouvy na dovoz zboží pro potřeby
státu), konsignační smlouvy, burzovní a jiné dražební smlouvy, smlouvy, smlouvy uzavřené na dovoz zboží, které bude
představovat základní kapitál podniku, barterové smlouvy, bezúplatné smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy uzavřené na
základě mezivládních dohod.
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Povinná registrace importních smluv u celních orgánů probíhá po registraci smlouvy u příslušného státního orgánu
(MVESIT) a po registraci v příslušné bance. U dovozních smluv, pokud splňují předepsané podmínky, je pro registraci
stanovena lhůta dvou pracovních dnů, do které se nezapočítává den předání dokumentů, nejpozději však do 7 dnů ode
dne registrace v příslušné bance. Většina importních smluv se registruje u územních celních orgánů podle sídla dovozce.
Registraci provádějí oddělení devozové kontroly. Registrace se provádí na základě žádosti, podané na předepsaném
tiskopise.

Podle metodického pokynu Centrální banky o registraci importních smluv se v příslušných bankách provádí povinná
registrace uvedených smluv. Tento pokyn je obsažen v příloze k dopisu Centrální banky číslo N 1318/3003 ze dne 18. 8.
1998. Zavádí se povinnost registrovat importní smlouvy v bankách v nichž mají firmy vedeny svoje depozitní účty. V
případě více depozitních účtů je příslušnou pro registraci kontraktu ta banka, která vede účet, z něhož se bude kontrakt
financovat. Registraci podle výše uvedeného metodického pokynu nepodléhají smlouvy, na jejichž základě se tvoří nebo
navyšuje základní kapitál podniku, nebo které jsou podkladem pro poskytování technické nebo humanitární pomoci na
bezúplatné bázi.

Podmínky standardizace a certifikace v Uzbekistánu

Podmínky standardizace jsou určeny zákonem Uzbecké republiky “O standardizaci” ze dne 28. 12. 1993 ve znění zákonů
číslo N 82-II ze dne 26. 5. 2000, N 482-II ze dne 25. 4. 2003 a N ZRU –59 ze dne 10. 10. 2006. Kromě toho do problematiky
standardizace zasahuje celá řada dalších, níže uvedených, právních předpisů.

Podle uvedeného zákona v Uzbekistánu funguje státní systém standardizace. Organizaci, koordinaci a práce spojené se
standardizací zajišťují pro jednotlivá odvětví tyto instituce:

• Uzbecká státní Agentura standardizace, metrologie a certifikace při vládě Uzbecké republiky - Uzstandart ( všechna
odvětví národní hospodářství s výjimkou níže uvedených)

• Státní výbor pro architekturu a stavebnictví - Goskomarchitekstroj (stavebnictví, stavební průmysl, projektování,
konstrukce)

• Státní výbor pro ochranu přírody - Goskompriroda (regulace a využití přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí)
• Ministerstvo zdravotnictví Uzbecké republiky - Minzdrav (výroba léčiv, zdravotnických materiálů a jejich dovoz).

Tyto orgány rozpracovávají, potvrzují a vydávají standardy, technické podmínky a instrukce, přičemž Uzstandart plní
funkci koordinátora. Zákon výslovně stanoví, že standardizační předpisy nesmí vytvářet překážky pro zahraniční obchod.
Předpisy upravující povinnou certifikaci musí obsahovat požadavky, které má certifikované zboží splňovat a současně
obsahovat metody, jak splnění takových požadavků kontrolovat a prověřovat.Kromě uvedeného zákona se na
standardizaci vztahují zejména tyto předpisy: zákon o ochraně spotřebitele, zákon o kvalitě a nezávadnosti potravinářské
produkce, zákon o metrologii, zákon o státní kontrole činnosti hospodářských subjektů, zákon o užitečném využívání
energie, zákon o turistice, zákon o zárukách svobody podnikání, usnesení vlády o zavedení čárového kódování zboží
vyráběného v Uzbekistánu, usnesení vlády o opatřeních ke zlepšení dovozu spotřebního zboží do Uzbekistánu, usnesení
vlády ke zlepšení standardizace, metrologie a certifikace.Podle usnesení vlády číslo N 427 ze dne 5. 12. 2007 musí být
zboží uvedené v jeho příloze označeno názvy v uzbečtině (jedná se hlavně o spotřební zboží) a podle přílohy číslo
informací o zboží pro spotřebitele též v uzbečtině.

Normy pro spotřební zboží a jejich změny se registrují bezplatně v orgánech Uzstandartu, kde jsou součástí státního
informačního fondu. Závazné normativy standardizace obsahují požadavky, na jejichž základě je prováděna certifikace a
metody kontroly a zkoušek výrobků. Státní dozor kontrolující dodržování požadavků standardů provádí pro jednotlivá
odvětví výše uvedené organizace a jejich teritoriální oddělení.

Podmínky certifikace jsou určeny zákonem č. N 1006-XII „O certifikaci výrobků a služeb“ z 28. 12. 1993 s doplňky a
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změnami provedenými zákony číslo N 125-II ze dne 31. 8. 200, N 428 II ze dne 25. 4. 2003, N ZRU 31 ze dne 6. 4. 2006 a N
ZRU 59 ze dne 10. 10. 2006. Kromě toho se na certifikaci přiměřeně vztahují i předpisy shora uvedené upravující
standardizaci. Národním orgánem pro certifikaci v Uzbecké republice je opět Uzstandart, který stanovuje obecná pravidla
certifikace a publikuje je. Uzstandart je orgánem, který je povinen výrobce, prodejce, spotřebitele, popř. jiné
zainteresované osoby informovat o stávajících systémech certifikace, jejich orgánech, zkušebních laboratořích a o
pravidlech získání certifikátů a jejich použití.Uzstandart stanovuje také seznam výrobků podléhající povinné certifikaci
podle usnesení vlády o seznamu výrobků podléhajících certifikaci číslo N 409 ze dne 8. 12. 1994 ve znění změn a doplňků
z 16. 4. 1998, 13. 1. 2003, 6. 7. 2004, 14. 9. 2006. Akredituje orgány certifikace výrobků, zkušební laboratoře a experty
kvality. Náklady spojené s akreditací nese žadatel. Akreditované subjekty certifikace působí na základě licence a dokladu o
akreditaci. Postup výdeje licencí určuje Uzstandart.Uzstandart dále mj. vede Státní registr certifikovaných výrobků,
akreditovaných zkušebních laboratoří, expertů kvality a provádí registraci potravinářských výrobků a zařízení. Zkušební
laboratoře provádějí požadované druhy zkoušek a vydávají z nich protokoly pro účely certifikace.

Povinná certifikace

Seznam výrobků podléhající povinné certifikaci je schvalován vládou. Seznam výrobků podléhajících povinné certifikaci je
uveden v příloze č. 1 k usnesení vlády číslo N 409 ze dne 8. 12. 1994 ve znění změn a doplňků z 16. 4. 1998, 13. 1. 2003, 6.
7. 2004, 14. 9. 2006. Povinná certifikace zahrnuje prověrku výroby, zkoušky výrobků, inspekční kontrolu a dozor
certifikovaných výrobků. Práce související s povinnou certifikací provádějí akreditované zkušebny a hradí je žadatel.
Porušení pravidla povinné certifikace se trestá pokutou ve výši hodnoty prodaných necertifikovaných výrobků.Výrobky
podléhající povinné certifikaci se mohou prodávat pouze po získání příslušného certifikátu. V podmínkách kontraktů musí
být zahrnuta klausule o existenci certifikátu a označení vydaného Uzstandartem. Tento certifikát, popř. zahraniční
certifikát uznaný Uzstandartem, se předkládá celním orgánům spolu s nákladní celní deklarací jako dokumenty, které jsou
nezbytné pro dovoz výrobků na území Uzbekistánu.

Dobrovolná certifikace

Libovolná produkce může být z iniciativy právnické nebo fyzické osoby podrobena dobrovolné certifikaci. V případě
nesouhlasu s výsledky certifikace se může zainteresovaná strana obrátit na Apelační radu Uzstandartu, příp. soud.
Orgánem se všeobecnou certifikační působností, akreditovaným při Uzstandartu je:

Taškentské městské centrum pro zkušebnictví a certifikaci, se sídlem Taškent, ul. Farabi 33a, e-mail: tascert@standart.uz

Dále je u Uzstandartu akreditována řada orgánů s omezenou certifikační působností, a to:

• orgánů pro certifikaci shody, orgány pro certifikaci systémů kvality řízení, zkušební laboratoře, auditoři,
consultingovýé a inspekční společnosti.

Kromě výše uvedeného musí být dovážené zboží v hodnotě nad 5000 USD doloženo certifikátem původu zboží. Certifikát
může být však celním orgánem požadován i v případě dovozu zboží v hodnotě pod 5000 USD, jestliže vzniknou
pochybnosti o tom, zda hodnota zboží uvedená na faktuře není uměle snížena. Uvedená problematika je řešena v zákoně
Uzbecké republiky č. 470-I ze srpna 1997 “O celních tarifech” a návazných prováděcích předpisech, kde jsou popsány
metody určování celní hodnoty dováženého zboží.

Ochrana domácího trhu

Dne 11. 12. 2003 byl přijat zákon číslo N 554 II o ochranných opatřeních, antidumpingových a kompenzačních clech.
Cílem zákona je chránit odvětví uzbecké ekonomiky před importem zboží, jehož dovoz by mohl způsobit vážnou škodu
odvětví uzbeckého hospodářství, popřípadě jehož dovoz by hrozil takovou škodu způsobit.
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Podle tohoto zákona může vláda přijmout ochranná opatření k omezení dovozu některého druhu zboží a to ve formě
dovozních kvót, speciálních cel, kterými se dovážené zboží zatěžuje nad „běžné“ clo, jiných opatření k omezení dovozu
příslušného zboží. Lhůty, v jejichž průběhu lze tato opatření uplatnit, jsou stanoveny obecně „na dobu nezbytně nutnou“
ne však déle než 4 roky, ve výjimečných případech může vláda lhůtu trvání opatření prodloužit na 8 let. Dále může vláda
zavést antidumpingové clo, které se připočítává k „běžnému“ clu. To se podle zákona zavádí, pokud dovozní cena zboží je
nižší než jeho běžná cena. Antidumpingové clo se vyměřuje v odůvodněné výši na dobu nezbytně nutnou. Přičemž doba
by neměla převýšit 5 let. Výše by potom neměla převýšit dumpingovou marži, která je tvořena rozdílem mezi importní
cenou a běžnou cenou.

Vláda může též uplatnit kompenzační cla. To se děje v případech dovozu subvencovaného zboží. Dovozem
subvencovaného zboží se rozumí dovoz zboží, které bylo při výrobě, vývozu nebo dopravě subvencováno jiným státem.
Výše a lhůta uplatnění kompenzačního cla je analogická antidumpingovému clu. Řízení podle tohoto zákona se zahajuje
na návrh osoby zastupující zájmy příslušného odvětví ekonomiky a provádí ho Státní výbor pro demonopolizaci, podporu
konkurence a podnikání. Ten musí do 30 dnů ode dne podání návrhu rozhodnout o zahájení řízení nebo návrh odložit.
Proti rozhodnutí o odložení návrhu zákon opravný prostředek nepřipouští. Ochranářský charakter má nepochybně příloha
číslo 2 k usnesení prezidenta číslo PP 183/2005, které ale na druhé straně přineslo zjednodušení celní procedury a hlavně
větší přehlednost sazeb.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Uzbekistánu lze zřizovat následující organizační formy podnikání.

Obchodní zastoupení

Zřízení obchodního zastoupení upravuje usnesení vlády č. 410 ze dne 23. 10. 2000. Podle tohoto usnesení zastoupení
nemá právní subjektivitu. Podléhá registraci v MVESIT. Žádost o akreditaci musí být podána písemně na firemním
formuláři, podepsána zmocněnou osobou, opatřena razítkem a připojeným překladem do uzbečtiny nebo ruštiny.
V žádosti je třeba uvést:

• informaci o činnosti zastoupení
• adresu sídla hlavní firmy
• telefon, fax a e-mail
• vedení firmy
• počet zaměstnanců firmy
• předmět činnosti
• objem prodeje/obrat/zbožní obrat za poslední zdaňovací období
• podíly jednotlivých předmětů činnosti ve firemním obratu
• nomenklatura výroby/zboží
• údaje o vlastnících nebo hlavních akcionářích
• hlavní závody (dceřiné společnosti, filiálky atd./ adresy a předmět činnost)
• historie firmy (zakladatelé a etapy rozvoje.
• další údaje (ochranné známky, vlastnictví nemovitostí, výrobní kapacity, dopravní prostředky
• podrobná informace o podnikatelských a jiných vztazích s podniky a organizacemi Uzbekistánu
• perspektivy spolupráce
• dobu požadované akreditace (rozhodnutí o akreditaci se vydává na jeden až tři roky). Akreditaci nutno obnovovat.

K žádosti se přikládá:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

41/50 http://www.businessinfo.cz/uzbekistan © Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

http://www.businessinfo.cz/uzbekistan


• ustavující dokumenty
• doklad o registraci v mateřské zemi

tyto doklady se předkládají v notářsky ověřených kopiích. Podléhají legalizaci, kterou může provést konzulární útvar
Uzbekistánu v příslušné zemi, ministerstvo zahraničí země původu, konzulární útvar nebo diplomatické zastoupení
příslušné země v Uzbekistánu. Poté je třeba tyto doklady ověřit v konzulární správě ministerstva zahraničních věcí
Uzbekistánu.

• plná moc vedoucímu zastoupení s uvedením osobních údajů, rozsahem zmocnění a xerokopií pasu
• stanovy zastoupení odsouhlasené vedením zahraniční firmy a opatření razítkem.

tyto doklady se předkládají s notářsky ověřeným podpisem a doložkou o legalizaci v zemi registrace. Všechny
uvedené doklady musí být přeloženy do uzbečtiny nebo ruštiny.

• doklady o nájmu nebytových prostor.

Žádost by měla být vyřízena do 10 dnů. Akreditace nastává dnem vydání rozhodnutí o akreditaci.

Při prodloužení akreditace se předkládá:

• žádost (na firemním papíře, s podpisem zmocněné osoby a razítkem)
• informace o činnosti
• plná moc vedoucímu zastoupení
• nájemní smlouva

Cizinci, kteří jsou zaměstnáni v rámci obchodního zastoupení, podléhají akreditaci a mohou pracovat u tohoto
zastoupení bez rozhodnutí Ministerstva práce. Akreditace se vydává maximálně na 12 měsíců a je možno ji prodloužit.

Akreditace vyžaduje předložit:

• žádost podepsanou vedoucím zastoupení nebo vedením zahraniční firmy
• osobní lístek v uzbečtině a angličtině
• dvě fotografie (3x4)
• potvrzení o zaměstnání v zastoupení
• lékařské potvrzení na HIV
• kopie cestovního dokladu

Podnik s účastí zahraničního kapitálu

Základním předpisem upravujícím registraci podniku se zahraničním kapitálem je usnesení vlády číslo N 237 ze dne 22. 8.
2003. Registrace provádí na základě žádosti. K žádosti se přikládá:

• dva originály notářsky ověřených zakládajících listin
• doklad o poštovní adrese podnikatelského subjektu
• bankovní doklady o úhradě poplatku za registraci
• potvrzení o názvu firmy vydané orgány statistiky
• otisky kulatého a hranatého razítka v třech exemplářích
• výpis z obchodního rejstříku podle místa registrace a doporučující dopis banky legalizovaný konzulárním útvarem

Uzbekistánu, pokud takový není ministerstvem zahraničí země registrace zakladatele nebo konzulárním útvarem
nebo diplomatickým zastoupením země v Uzbekistánu s následujícím ověřením v konzulární správě Ministerstva
zahraničních věcí Uzbekistánu

• pokud základní kapitál podniku převyšuje 20 mil. USD také kopie rozhodnutí vlády Uzbekistánu o založení
společného podniku

• doklad o vložení 30% podílu základního kapitálu každým ze zřizovatelů

Registraci provádějí územní orgány ministerstva spravedlnosti, v Taškentu ministerstvo spravedlnosti, pokud jde o
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podniky se zahraniční investicí.

Podnikem se zahraniční investicí se rozumí podnik:

• v němž zahraniční investice představuje nejméně 30 % základního kapitálu,
• jedním ze zakladatelů je zahraniční investor – právnická osoba,
• minimální výše základního kapitálu činí částku odpovídající ekvivalentu 150 000 USD (v Republice Karakalpakstan a

Chorézmské oblasti 75 000 USD).

Ostatní podniky registrují inspekce státní registrace při jednotlivých hokimiátech.

Právní formy jsou obdobné jako u nás: společnost s ručením omezeným, družstvo, akciová společnost apod.

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

Reklamní a propagační činnost lze provádět v Uzbekistánu zcela standardními postupy, tj. s využítím tisku, rozhlasu,
televize, reklamních ploch na veřejných prostranstvích – billboardů, bannerů atp. V Uzbekistánu jsou běžné plakátové
nebo elektronické poutače atd. Kromě toho působí v Uzbekistánu různé reklamní, marketingové a consultigové
společnosti.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Uzbekistán přijal celou řadu právních předpisů upravující problematiku duševního vlastnictví. Navíc vytvořil orgány, které
by měly poskytovat ochranu právům zajištěným uvedenými právními předpisy. Uzbekistán tedy podniká kroky, aby se
dostal na úroveň běžných světových standardů.

Státní patentový úřad Republiky Uzbekistán

Podle přílohy číslo 2 k usnesení vlády Uzbekistánu číslo N 209 ze dne 14. 6. 2002 byl vytvořen Státní patentový úřad
Republiky Uzbekistán. Tento Úřad je odpovědný vládě Uzbekistánu a jeho základním úkolem je tvorba a provádění
jednotné státní politiky na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Zabezpečuje mj. plnění povinností vyplývajících pro
Uzbekistán z mezinárodních smluv v této oblasti. V čele Úřadu je ředitel jmenovaný vládou. Sídlí v Taškentu, územní
orgány nemá.

Uzbecká republiková agentura pro autorská práva

Podle výnosu prezidenta číslo N UP 3358 ze dne 9. 12. 2003 a navazujícího usnesení vlády číslo N 286 ze dne 16. 6. 2004
byla vytvořena Uzbecká republiková agentura pro autorská práva. Je odpovědná vládě Uzbekistánu a jejím hlavním
úkolem je ochrana autorských a s nimi spojených práv. V čele agentury je generální ředitel, který má postavení ministra.
Agentura zatím nemá své územní složky.

6.6 Trh veřejných zakázek

Problematika veřejných zakázek je upravena několika předpisy. Základní právní úprava je provedena přílohou k usnesení
vlády č. 456 ze dne 21. 11. 2000 ve znění pozdějších usnesení, poslední novela byla provedena usnesením vlády č. 206 z
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8.9.2005. Tento předpis se vztahuje prakticky na všechny státní zakázky s výjimkou těch, které se realizují na základě
samostatných rozhodnutí vlády ad hoc nebo pokud podmínky zahraničních úvěrů nebo grantů stanoví jiné podmínky než
uvedený předpis.

Pokud jde o dodávky podle jedné smlouvy přesahující hodnotu ekvivalentu 100 000 USD, je možno realizovat zakázku
pouze na základě tendrového řízení. To se nezřídka obchází a předmět dodávky se rozdělí na několik kontraktů.

Tendrové řízení provádí komise, kterou zřizuje objednatel, pokud hodnota zakázky nepřevýší ekvivalent 1 milionu USD.
Pokud převýší tuto hodnotu, musí složení komise odsouhlasit vláda.

Tendrová komise musí mít lichý počet členů, zpravidla 9–11. Počet členů komise jmenovaných objednatelem nesmí
převýšit 30 %. Dále jsou členy komise jmenování zástupci ministerstev, bank, expertních organizací atd.

Kromě tendrové komise se vytváří ještě „pracovní orgán“ komise, což je orgán provádějící tendrové řízení v praxi. Při
dodávkách do 1 milionu USD na jednu smlouvu jej jmenuje objednatel, při dodávkách nad 1 milion je třeba souhlasu
vlády.

Tendry jsou otevřené nebo uzavřené. Otevřených tenderů se může zúčastnit každý, uzavřené jsou výjimečné a vyhlašují se
se souhlasem vlády, resp. příslušného místopředsedy.

Oznámení o tenderu vyhlásí pracovní orgán nejpozději 30 dnů předem, a to v hromadných sdělovacích prostředcích.
V podmínkách Uzbekistánu to jsou zejména noviny: Narodnoje slovo (Xalq so´zi), Pravda vostoka, Bizněs Věstnik Vostoka.
Následuje předložení tendrové nabídky a zaslání tendrové dokumentace zájemci o účast v tenderu. Tendrová
dokumentace musí obsahovat: instrukci pro účastníka tenderu, technickou část, obchodní část, předběžný návrh smlouvy.
Poté pracovní orgán provede předběžný kvalifikační výběr, který schválí tendrová komise. Následuje hodnocení. Výsledky
se publikují do tří dnů v hromadných sdělovacích prostředcích (jak uvedeno výše).

Tendry financované ze zahraničních úvěrů jsou prováděny podle pravidel banky poskytující úvěr. K kontextu mezinárodní
spolupráce Uzbekistánu při financování projektů v zemi má nejvyšší podíl na výběrových procesech Asijská rozvojová
banka (ADB).

Je třeba mít na zřeteli, že skutečné důvody, pro které byla zakázka přidělena určitému dodavateli, se obvykle dají zjistit
jen velice obtížně. Právě skutečnost, že problematika veřejných zakázek není regulována zákonem, umožňuje různé
manipulace s tendery (např. odklady, opakování apod.).

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

Základem uzbeckého obchodního soudnictví je soustava hospodářských soudů. Skládá se z hospodářských soudů
sídlících v jednotlivých oblastech a hlavním městě Taškent a Nejvyššího hospodářského soudu se sídlem v Taškentu. Tato
soustava existuje nezávisle na systému obecných soudů.

Vedle řádných hospodářských soudů bylo zákonem číslo ZRU 64 z roku 2006 o rozhodčích soudech, který nabyl účinnosti
dne 1. ledna 2007, zavedeno rozhodčí soudnictví. Podle tohoto zákona mohou být zřízeny stálé rozhodčí soudy a ad hoc
rozhodčí soudy. Tyto soudy jsou příslušné pro řešení hospodářských sporů mezi podnikatelskými subjekty, pokud zákon
nestanoví jinak. Spory podle tohoto zákona se řeší podle uzbeckého práva. Pravomoc rozhodčího soudu lze založit pouze
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písemně, a to buď rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou v příslušné smlouvě. Pokud se sporné strany
nedohodnou jinak, jednání rozhodčího soudu se vede v uzbečtině. Jinými slovy řízení před rozhodčími soudy, na rozdíl od
řízení před hospodářskými soudy, lze vést i v jiném jazyce. V úvahu bude připadat především ruština. Spory před
rozhodčími soudy rozhodují buď samorozhodci nebo rozhodčí senáty. Rozhodcem se však může stát pouze občan
Uzbekistánu, což může být z našeho pohledu handicapem tohoto zákona.

Rozhodčí řízení je pouze jednoinstanční. Soudní přezkum rozhodnutí rozhodčího soudu je možný jen výjimečně z
důvodů výslovně uvedených v zákoně, a to na základě návrhu na zrušení rozhodnutí rozhodčího soudu. Tento návrh má
odkladný účinek. Obecný soud však nemůže přezkoumávat skutkový stav zjištěný rozhodčím soudem ani jeho
rozhodování ve věci samé. Zavedení rozhodčího soudnictví je oficiálně odůvodněno zájmem Uzbekistánu na zavedení
mezinárodních standardů v rámci hospodářských reforem. Ve skutečnosti jde ovšem o pragmatickou reakci na dosavadní
široce uplatňované mimosoudní urovnávání obchodních sporů. Nicméně zkušenosti s činností rozhodčích soudů jsou
zatím převážně pozitivní. Zejména se oceňuje rychlost, dostupnost a hlavně levné řízení. Co se ovšem týče meritorního
rozhodování, tak k tomu se zatím nikdo nechtěl vyjádřit.

Pokud rozhodnutí rozhodčího soudu není dobrovolně splněno, lze se domáhat výkonu takového rozhodnutí před
obecnými soudy podle zákona o výkonu rozhodnutí soudů a jiných orgánů. Ke dni 12. ledna 2007 byl při Obchodní a
průmyslové komoře Uzbekistánu zřízen rozhodčí soud, který je pochopitelných důvodů nejautoritativnější. Dále byly
zřízeny při všech oblastních pobočkách OPK Uzbekistánu rozhodčí soudy.

Uzbekistán v roce 1994 ratifikoval Úmluvu o urovnání investičních sporů mezi státy a cizími příslušníky (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States - dále Úmluva). Úmluva byla
podepsána v roce 1966 a ratifikována již 140 státy. Na jejím podkladě byl potom přijat v Uzbekistánu zákon o zárukách a
způsobech ochrany práv zahraničních investorů (blíže viz kapitola 9). V této souvislosti vydal uzbecký Ústavní soud
rozhodnutí ve věci konkurzu vyhlášeného na společný uzbecko – americký podnik Zaravšan – Njumont. Protože americký
společník společnost Newmont Mining neuspěla s žalobami u uzbeckých hospodářských soudů, rozhodla se obrátit podle
shora citované mezinárodní smlouvy a uzbeckého zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních investorů na
Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID).
S ohledem na tuto skutečnost učinila uzbecká vláda podnět u Ústavního soudu, aby podal závazný výklad uzbeckého
zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních investorů. Ústavní soud rozhodl, že k tomu, aby bylo možno
takový spor předat Mezinárodnímu centru pro řešení investičních sporů, je třeba zvláštní písemný souhlas obou sporných
stran a že pouhá existence zákona o ochraně zahraničních investic nestačí. Jinými slovy pokud takový společný souhlas
sporných stran není dán, nemůže být příslušnost „Mezinárodního centra“ založena.

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

Uzbeci jsou obvykle při organizaci jednání velmi zdvořilí a pohostinní. To ale neznamená, že by se nesnažili získat za
každou cenu od obchodního partnera ústupky nebo výhodu - prvek smlouvání je zdejším obchodním i jiným partnerům
vlastní. Uzbeci obvykle poskytují o své firmě a podnikání jen nezbytně nutné informace. Své představy a požadavky na
spolupráci formulují někdy jen v obecné poloze, od partnerů ale očekávají iniciativu a komplexní nabídku. Na předané
nabídky ne vždy odpoví včas. Proto je třeba zůstat s partnerem po předání nabídky v trvalém kontaktu a odpověď podle
potřeby slušnou formou, nejlépe písemně urgovat.

V případě, že zdejší, ať již soukromé či státní společnosti nabídku nemohou nebo nechtějí přijmout, odpoví např. jen
sdělením, že „získali lepší nabídku". Vedle spolehlivých obchodních partnerů, zpravidla v podobě velkých firem se
zahraniční kapitálovou účastí nebo osvědčených soukromých firem, se zde lze setkat také se spekulanty, kteří potřebují
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získat pouze konkurenční nabídku pro jednání s jiným obchodním partnerem. Bohužel tímto způsobem postupují i
některé státní agentury zajišťující nákupy pro veřejný sektor.

Jako jednací jazyk se při obchodním jednání používá zpravidla ruština nebo v poslední době i angličtina, případně lze k
jednání přizvat tlumočníka. Ja zcela běžné, že účastníci jednání mezi sebou komunikují během jednání v rodném jazyce,
což pochopitelně znevýhodňuje protistranu. S ohledem na zdejší přísnou subordinaci je třeba si závazný termín jednání
dohodnout předem. Pokud na jednání cestujete ze zahraničí, tak se vyplatí požadovat písemné potvrzení termínu a mista
jednání.

Uzbecký partner musí většinou nejprve získat k jednání se zahraničním partnerem souhlas nebo dizpozice od svého
nadřízeného. Dosažení dohody o obchodě a uzavření kontraktu na dodávky již při prvním pracovním setkání bývá zcela
výjimečné, resp. to lze očekávat u opakovaného obchodního případu nebo za předpokladu, že uzbecká strana je stranou
prodávající a na její straně stojí státní podnik zahraničního obchodu či velká společnost se zahraniční kapitálovou účastí.
Potřebné podklady pro jednání se vyplatí od uzbecké strany vyžádat předem v písemné či elektronické podbě. Snížíte tak
pravděpodbnost, že předem dohodnuté jednání, a to i na mezistátní úrovni, nebude uzbeckou stranou na poslední chvíli
odřeknuto či odloženo z prostého důvodu nepřipravenosti partnera na jednání.

K místním zvyklostem patří, že k osobě stojící na vyšší příčce společenského nebo služebního žebříčku se podřízení
chovají s pokorou a poslušností. K ženám se společenským postavením se muži chovají zdvořile, ale s fyzickým odstupem.
Ne vždy lze očekávat, že Vám žena na jednání či společenské akci podá ruku na pozdrav. Spíše se muži se ženami při
příchodu na jednání či rozloučení pozdraví symbolickým přiložením pravé ruky k srdci a pozdraví se navzájem úklonem
hlavy.

Pracovní doba začíná na úřadech a v obchodních společnostech zpravidla v 9 hodin a končí v 18 hodin nebo podle
potřeby i přesčas, včetně sobot a nedělí. Na všechna jednání oficiálních zahraničních delegací, které mohou doprovázet i
mise podnikatelů, musí mít uzbecký státní orgán předem schválen časový a věcný program jednání předsedou Kabinetu
ministrů.

V soukromém sektoru lze dobu jednání pružněji přizpůsobit potřebám stran. V podnikatelském prostředí se již lze setkat i
v soukromém sektoru s vysoce kvalifikovanými či dravými odborníky, kteří prošli praxi ve státním podniku zahraničního
obchodu nebo získali praxi u mezinárodní organizace či v zahraničí.

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

Na české občany se vztahuje vízová povinnost. Vzhledem k tomu, že v Česku zastupitelský úřad Uzbekistánu není, podává
se žádost o vízum obvykle na Velvyslanectví Uzbekistánu v Berlíně (Perleberger Str. 62, tel. +49 303 9409855) nebo ve
Vídni (Potzleinsdorferstrasse 49, tel. +431 315 39 94, 315 39 95). Žádost o vízum lze podat i na kterémkoli jiném
uzbeckém zastupitelském úřadě.

Z hlediska obecné kriminality lze Uzbekistán charakterizovat jako relativně nejbezpečnější zemi ze středoasijských
republik. Bezpečnostní situace v Taškentu je v současné době velmi stabilizovaná, pohyb po Taškentu na větších
osvětlených ulicích i po půlnoci je bezpečný, což je dáno i vysokým počtem policistů v ulicích. Na druhé straně nelze
podléhat iluzi, že se nemůže nic stát.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Základním pracovněprávním předpisem v Uzbekistánu je zákoník práce. Pokud jde o zaměstnávání cizinců, je doplněn
Usnesením vlády N 408 z 19. 10. 1995 o pracovní činnosti občanů Uzbekistánu v zahraničí a cizinců v Uzbekistánu ve
znění pozdějších předpisů, poslední novela N 203 ze dne 29. 04. 2004. Dále je to vyhláška o získávání a využívání cizích
pracovníků v Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo 2 k uvedenému usnesení vlády a nakonec vyhláška o způsobu
akreditace a činnosti obchodních zastoupení cizích komerčních organizací na území Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo
1 k usnesení vlády číslo 410 ze dne 23.10.2000 ve znění usnesení vlády číslo 162 ze dne 06.04.2001.

Podle těchto předpisů mohou cizinci pracovat na území Uzbekistánu na základě povolení k získání zahraniční pracovní
síly. Toto povolení se vydává uzbeckému zaměstnavateli. Vydává ho územní orgán Agentury pro otázky vnější pracovní
migrace příslušný podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen předložit agentuře následující doklady:

• žádost
• návrh pracovní smlouvy nebo jiné dokumenty potvrzující předběžnou dohodu s cizími občany nebo cizími firmami o

úmyslu a podmínkách získání zahraničních specialistů
• dotazník zahraničního specialisty s fotografií
• doklad o zaplacení poplatku za vydání povolení
• lékařské potvrzení o bezinfekčnosti na HIV

Agentura musí vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě odmítnutí se rozhodnutí vydává
do jednoho týdne písemně s odůvodněním. Na základě tohoto rozhodnutí obdrží zahraniční pracovník potvrzení o právu
pracovat na území Uzbekistánu. Potvrzení se vydává na dobu jednoho roku. Prodloužení potvrzení se vydává na dobu
platnosti pracovní smlouvy.

V příloze 2 k usnesení vlády číslo 408 je uveden podrobný výčet osob, na které se tento postup nevztahuje. Pro potřeby
našich podnikatelů je třeba uvést zejména zakladatele a společníky firem zakládaných v Uzbekistánu, kteří se zdržují na
území Uzbekistánu po dobu nejvýše tří měsíců. Taktéž se nevztahuje na pracovníky obchodních zastoupení zahraničních
komerčních organizací, kteří jsou akreditováni v Ministerstvu zahraničního obchodu.

Zmíněné předpisy nestanoví žádná omezení pro zaměstnávání cizinců. Vydání povolení je čistě na úvaze uzbeckého
státního orgánu.

Pokud jde o zaměstnávání místních občanů, tak žádná omezení neexistují. Nutno však počítat s tím, že v případě
služebních cest do zahraničí musí mít občan Uzbekistánu výjezdní povolení.

V podmínkách levné a relativně kvalifikované pracovní síly mnohé zahraniční firmy dávají přednost zaměstnávání občanů
Uzbekistánu. To dělají i některé české firmy. Je výhodné získat jako zástupce firmy uzbeckého občana s co nejlepšími
konexemi na oficiální struktury.

Uzbecký právní řád umožňuje i spolupráci na základě živnostenského oprávnění (tzv. švarcsystém).

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vzhledem k tomu, že mezi ČR a Uzbekistánem není uzavřena smlouva o bezplatném poskytování zdravotní péče, musí
občan ČR návštěvu u lékaře a ošetření všeho druhu uhradit v hotovosti. Pojištění pro případ zdravotní péče v cizině není
uvedeno jako podmínka udělení uzbeckého víza, nicméně doporučujeme zdravotní pojištění před cestou do Uzbekistánu
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uzavřít.

Očkování při cestě do Střední Asie nejsou povinná, nicméně doporučují se očkování proti všem druhům hepatitidy a
břišnímu tyfu. Bližší informace poskytne Ústav cestovní medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech (tel. 267
162 685).

I přesto, že je většina běžných léků v hlavním městě k dostání, za jejich kvalitu nelze ručit a proto se doporučuje vybavit se
na cestu potřebnými léky. Nejčastější zdravotní problémy mohou vzniknout z místní stravy a kvality vody.
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7. Kontakty
Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán jsou v teritoriální působnosti Zastupitelského úřadu České republiky se sídlem v
Taškentu.

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

Посольство Чешской Республики
3-я ул. Навнихол, 6
Мирзо-Улугбекский район
100041 Ташкент
Узбекистан

Embassy of the Czech Republic
3-Navnihol ko'chasi, 6-uy
Mirzo-Ulug'bek tumani
Toshkent shahri, 100041
ТАSHKENT / UZBEKISTAN

Telefon: +998 781 206 071 při volání z pevné linky v Taškentu stačí vytáčet 120 60 71
Fax: +998 781 206 075 při volání z pevné linky v Taškentu stačí vytáčet 120 60 75
Konzulární pohotovost pro občany ČR v nouzi (nikoli pro dotazy na víza): +998 903 598 348
E-mail, sekretariát velvyslance: tashkent@mzv.cz
E-mail, obchodně-ekonomický úsek: Commerce_Tashkent@mzv.cz
Podrobnější informace na www.mzv.cz/tashkent/cz/zu/index.html

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

• Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor ekonomické diplomacie, tel.: +420 224 182 592
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor zahraničně ekonomických politik I., tel.: +420 224 852 006

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

• požárníci – 101
• policie – 102
• záchranná služba – 103
• Ministerstvo pro mimořádné situace (stálá služba) – 1050

7.4 Internetové informační zdroje
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Uzbecké vládní zdroje:
• www.gov.uz – oficiální informace nejvyšších uzbeckých státních orgánů
• www.press-service.uz – tisková služba prezidenta Uzbekistánu
• www.uzbekistan.be – informační portál o Uzbekistánu v Bruselu
• www.lex.uz – legislativa, veškeré publikované zákony
• www.mfer.uz – Ministerstvo zahraničního obchodu
• www.mfa.uz – Ministerstvo zahraničních věcí
• www.stat.uz – Státní statistický výbor Uzbekistánu
Všeobecné:
• www.uznet.net – všeobecné informace
• www.advancenet.net – všeobecné informace o uzbekistánu a Střední Asii
• www.uzreport.com – ekonomika, finance, kultura a sport UZ
• www.CER.UZ – Uzbecké centrum ekonomických výzkumů
• www.TASHKENT.ORG – internetová stránka hl.m. Taškentu
Ostatní:
• www.uzsci.net – Akademie věd UZ
• www.edu.uz – vzdělání a věda
• www.connect.uz – vzdělání a věda
• www.unesco.org.uz/hiv – medicína a zdraví
• www.apteka.uz – medicina a zdraví
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