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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Nový Zéland
• New Zealand
• Aotearoa
Složení vlády:
• Jacinda Arden – premiérka
• Grant Robertson – ministr financí
• Ron Mark – ministr obrany
• David Clark – ministr zdravotnictví
• David Parker – ministr obchodu
• Winston Peters – ministr zahraničních věcí

Složení celé vlády NZ na stránce www.beehive.govt.nz

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

86,4 % obyvatelstva na Novém Zélandu žije v městských aglomeracích, přičemž polovina NZ obyvatelstva žije ve čtyřech
největším městech NZ (Auckland, Hamilton, Wellington a Christchurch). 77 % obyvatelstva žije na Severním ostrově NZ,
23 % na Jižním.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

• Počet obyvatel: 4,93 mil (odhad k březnu 2019)
• Hustota obyvatel na km²: 15
• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 69,8%

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a demografické složení

• Průměrný roční přírůstek: 1,70 (2018)

Demografické složení:

• 19,69 % - věk 0 - 14 let
• 65,06 % - věk 15 - 64 let
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• 15,25 % - věk 65 let a více

Národnostní složení:

• 74 % - přistěhovalci evropského původu
• 14,9 % - Maorové (původní obyvatelstvo)
• 11,8 % - přistěhovalci z Asie
• 7,4 % - přistěhovalci z Oceánie

Náboženské složení:

• 44,3 % křesťané (11,6 % - anglikánská církev, 11,6 % - římští katolíci, 7,7 % - presbyteriáni, 2,4 % - metodisté)
• 2% hinduisté, 1% muslimové, 42% ateisté a další

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.

Základní ekonomické ukazatele Nového Zélandu

Položka / rok 2014 2015 2016 2017 2018

HDP (v mld.
USD)

200,96 177,62 189,29 205,85 215,00

přírůstek HDP (v
%)

2,6 3,7 4,2 2,6 3,0

HDP (v USD/1
obyv.)

36 143 37 039 37 528 37 859 41 570

míra inflace (v %) 1,54 1,43 1,30 1,6 1,9

míra nezam. (v %) 5,5 4,9 5,2 4,5 4,3

kurs NZD
k USD 31.12.

0,74 0,68 0,69 0,70 0,95

kurs NZD k EUR
31.12.

0,65 0,62 0,66 0,59 0,58

oficiální úroková
míra (v %)

3,5 2,5 1,75 1,75 1,75

Zdroje: www.stats.govt.nz, https://tradingeconomics.com/new-zealand/indicators

Nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP (nejrozvinutější jsou finanční,
pojišťovací a obchodní služby a služby v cestovním ruchu), dále průmyslová výroba, zemědělství a zemědělská výroba,
těžební průmysl, rybolov a lesnictví. Daří se nadále i stavebnictví, zejména v oblasti rezidenční výstavby v největších
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novozélandských městech, objem výstavby dosáhl rekordních 3.895 mil NZD ve 4 Q. 2018.

V roce 2018 se HDP meziročně zvýšil o 3 %. Nezaměstnanost v roce 2018 pohybovala na úrovni 4,3 %.
Růst mezd byl meziročně 1,8 %, průměrná hodinová mzda na NZ činila ve 4.Q 2018 31,7 NZD.
Inflace v se roce 2018 pohybovala na 1,9 %.

Podle zprávy Světové banky „Doing Business“ je Nový Zéland na 1. místě na světě ve snadnosti podnikání a patří mu 3.
příčka v Indexu ekonomické svobody (po Hongkongu a Singapuru).

NZ bude i nadále propagován jako významná turistická destinace. Počet turistů navštěvujících NZ již od roku 2010
nepřetržitě roste, v roce 2018 (do června) dosáhl počet turistů přes 3,786,000 (pozn. počet obyvatel NZ je 4,9 mil.). Rostou
také výdaje turistů. Jak vyplývá z publikace New Zealand Tourism Forecast 2018-2024, kterou v květnu 2018 zveřejnilo NZ
ministerstvo cestovního ruchu, do roku 2024 by zahraniční turisté měli ročně utratit více než 14,8 mld. NZD (o 40 % více
než v roce 2017) a jejich počet by se měl přiblížit 5,1 miliónům.

NZ vláda věnuje do rozvoje turistické infrastruktury každoročně nemalé finanční prostředky, např. Tourism Infrastructure
Fund spravovaný Ministerstvem obchodu, inovací a zaměstnanosti poskytne $100 mil. NZD v rozpětí 4 let na rozvoj
turisticky zaměřené infrastruktury. Nejvíce turistů přijíždí z Číny, Austrálie a USA. Cestovní ruch tvoří 20 % celkového
exportu a přispívá 6 % k HDP.

Na podporu exportu služeb, který představuje 31 % celkového NZ exportu, byla v červnu 2017 vytvořena speciální
skupina „Service Export Reference Group“, která sdružuje na 40 nejvýznamnějších NZ exportérů v oblasti služeb.

Tempo růstu novozélandského hospodářství je závislé na vývoji globální ekonomiky. Pro novozélandskou ekonomiku
bude důležitý vývoj v asijských odbytištích, lze očekávat dopad zpomalujícího růstu čínské ekonomiky, vliv na ekonomiku
mají i kurs US dolaru a klimatické podmínky vzhledem k zemědělskému charakteru země a jeho vývozu.

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

Státní rozpočet se většinou schvaluje v květnu. Finanční rok trvá od 1.7. do 30.6.

V platnosti je rozpočet na 2018-19, schválený v květnu 2018. Rozpočet na 2019-2020 bude předložen 30.5. 2019.

Státní rozpočet

Položka /
Finanční rok

2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/2019

Příjmy (v mil.
NZD)

71 900 74 900 78 500 83 800 105 381

Výdaje (v mil.
NZD)

73 100 74 900 77 400 80 500 102 281
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Saldo (v mil. NZD)
(očištěno)

-700 0 1 100 3 300 3 100

Zdroj: www.treasury.govt.nz, www.treasury.govt.nz

Novozélandský rozpočet na fiskální rok 2018-2019 byl ministrem financí Stevenem Joycem předložen 25. května 2017.
Rozpočet byl předkládán s rozpočtovým přebytkem ve výši 3,1 mld. NZD.

Navýšeny byly zejména investice do zdravotnictví, vzdělávání a justice (8,2 mld. NZD) a do ekonomického rozvoje a
rozvoje regionů (4 mld).

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

Platební bilance od 2014-2018

Položka (v mil.
NZD)/ rok
k měsíci září

2014 2015 2016 (12/2016) 2017 2018

Běžný účet -6 090 - 8 103 - 7 110 - 7 722 - 6 149

Kapitálový účet 13 383 683 - 19 - 17

Finanční
účet

3 185 1 470 - 3 251 1 498 -303

Zdroj: www.treasury.govt.nz

Dle informací Statistického úřadu NZ představoval deficit běžného účtu v roce 2018 více než 6,149 mld. NZD (2,1% HDP).

Deficit byl způsoben zejména nižšími cenami vývozních surovin a zemědělské produkce (mléčné produkty a
maso), naopak pozitivní vliv na platební bilanci měly dobré výsledky obchodu se službami. Největší podíl na službách mají
služby v cestovním ruchu. Počet zahraničních turistů na NZ stále stoupá, za poslední dva roky se počet turistů
zdvojnásobil, přičemž nejvíce turistů přicestuje na NZ z Číny a Austrálie. V roce 2018 byl Nový Zéland cílem přes 1,981
mld. NZD zahraničních investic, přičemž největšími investory jsou opět Čína a Austrálie.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Problémem Nového Zélandu je relativně vysoké zahraniční zadlužení. Celková zadluženost na konci roku 2018 byla
167,3mld. NZD (57 % HDP), příčemž jen mezi březnem a prosincem 2018 došlo k navýšení o 17,3 mld. NZD. Nový Zéland
se snaží toto zahraniční zadlužení snižovat, pro fiskální rok 2019/2020 jsou předpovědi pozitivní, zadlužení by se mělo
snížit až na 20% HDP.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nový Zéland

5/36 http://www.businessinfo.cz/novy-zeland © Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

http://www.treasury.govt.nz/budget/2013/data
http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2015/012.htm#_tocOverview
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2015/22.htm
http://www.businessinfo.cz/novy-zeland


Bankovní systém je řízen centrální bankou (The Reserve Bank of NZ). Právně upravuje bankovní systém The Reserve Bank
of New Zealand Act 1989 a The Banking Act 1982 a některé další zákony.

Po deregulaci bankovního systému disponuje Nový Zéland vysoce vyspělým systémem bankovních a finančních služeb
podporovaných nejnovějšími informačními technologiemi. Hlavní banky jsou napojeny na jednotný systém zpracování
šeků (Interchange and Settlement Ltd.).

Počet bank, které mohou na trhu operovat, není stanoven zákonem. Zahraniční banky mají rovné postavení vůči domácím
a vůči jejich operacím neexistují žádné restrikce. Devizová kontrola byla zrušena kromě požadavku na licenci k vykonávání
devizových operací. Devizový platební režim je volný.

Na Novém Zélandu je registrováno celkem 17 bankovních ústavů, z toho pouze jedna banka je v držení novozélandského
kapitálu. Dominantní jsou čtyři banky, a to Bank of New Zealand, ANZ Banking Group, Westpac a National Bank of New
Zealand. První tři z nich jsou pod kontrolou australských peněžních ústavů, National Bank of NZ je kontrolována
londýnskou bankou Lloyds. V červnu 2000 byla na NZ nově zaregistrována poslední banka z australské Big Four:
Commonwealth Bank of Australia. Jako místní regionální banky v pozici spořitelen působí Auckland Savings Bank a
Taranaki Savings Bank. Kromě bank působí na finančním trhu i další finanční společnosti a pojišťovny.

Korespondenční styk s novozélandskými bankami udržuje zejména ČSOB (Bank of New Zealand, ANZ, National, Westpac)
a další hlavní české banky.

Burza cenných papírů se nachází v pěti městech a obchoduje s místními a zahraničními akciemi. V dlouhodobém
horizontu se uvažuje o těsnějším propojení australského a NZ trhu s cennými papíry, resp. o jednotném burzovním
systému.

1.7 Daňový systém

Nový Zéland má třetí nejnižší daňovou povinnost v zemích OECD. Na Novém Zélandu existují dvě základní přímé daně, a
to daň z příjmu společností (Corporate Tax) ve výši 28 % a daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax). Neodvádí
se příspěvky na sociální pojištění, neplatí se daň z kapitálového zisku ani daň z celkových mezd (payroll).

Daň z příjmu fyzických osob

Výše příjmu ročně Daňová sazba
(od 1.10.2010)

0 – 14 000 NZD 10,5 %

14 001 – 48 000 NZD 17,5 %

48 001 – 70 000 NZD 30 %

nad 70 000 NZD 33 %

Zdroj:www.newzealandnow.govt.nz
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Zboží a služby podléhají zdanění ve formě plošné nepřímé daně z přidané hodnoty GST (Goods and Services Tax) od 1.10.
2010 navýšené z 12,5 na 15 %. Alkoholické nápoje včetně piva, tabákové výrobky a pohonné hmoty pro automobily jsou
dále zatíženy zvláštní 15 % spotřební daní (Excise Duty).

Oficiální fiskální rok, používaný v současné době i ve vládním výkaznictví, je na Novém Zélandu od 1. července do 30.
června následujícího roku, velké množství privátních společností však používá finanční rok začínající 1. dubna a končící 31.
března následujícího roku.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Nový Zéland je velice závislý na zahraničním obchodě, konkrétně na vývozu zemědělských produktů, zejména mléčných
produktů, masa, vlny, ovoce, zeleniny, ryb a dalších položek. Zahraniční obchod tvoří cca 30 % NZ HDP. Na Nový Zéland
jsou pak dováženy především strojírenské výrobky, vozidla, ropa a ropné výrobky, elektronika. Hlavními obchodními
partnery Nového Zélandu jsou tradičně Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA.

Obchodní bilance 2014-2018 (mld NZD)

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 50 072 67 475 70 870 76 300 82 463

Dovoz 51 247 65 137 67 229 72 200 80 800

Saldo -1 175 2 337 3 641 4 200 1 663

Zdroj: www.stats.govt.nz/browse_for_stats

Vývoj obchodní bilance Nového Zélandu v průběhu roku je navázán na sezónnost exportu zemědělských produktů a
jejich světové ceny. Mezi nejdůležitější exportní komodity NZ patří maso, mléčné výrobky, dřevo, ovoce, zelenina a
ořechy, ryby a vlna.

NZ export zboží a služeb dosáhl v roce 2018 hodnoty 82 463 mld. NZD. NZ import byl v roce 2018 82 766 mld. NZD.
Zahraniční obchod skončil v přebytku 1,6 mld. NZD. Z celkového exportu byl vývoz zboží ve výši 57 520 mld. NZD
(meziroční nárůst o 6,6 %).

Hlavní vývozními destinacemi jsou Čína a Austrálie, NZ dováží především z EU a Austrálie.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dle informací novozélandského statistického úřadu směřovala v roce 2018 největší část NZ exportu do Číny (17,32mld.
NZD) a Austrálie (14,12 mld. NZD).

Export NZ do vybraných zemí v mld. NZD
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2014 2015 2016 2017 2018

Austrálie 7 912 12 994 12 966 13 623 14 128

Čína 9 940 10 342 12 110 14 816 17 329

USA 4 573 7 920 8 314 8 461 8 707

Japonsko 2 922 3 617 3 881 4 087 4 423

Jižní Korea 1 755 2 085 2 162 1 992 2 345

Evropská Unie 4 901 8 098 8 805 8 614 5 600

Velká Británie 1 495 2 981 3 108 2 970 2 969

Německo 647 1 328 1 527 1 440 1 721

Francie 367 723 753 750 780

Itálie 411 456 485 423 393

Zdroj:www.stats.govt.nz

Import

Nejvýznamnějšími partnery v dovozu jsou EU (13 mld NZD) a Austrálie (12 mld NZD), dále pak ČLR, USA, Japonsko,
Singapur a Thajsko. Z ekonomických seskupení má tradičně největší podíl na dovozu APEC a země ASEAN. Mezi top
vývozy náleží mléčné výrobky a dřevo do ČLR (4,1 mld a 2,5 mld NZD).

Import zboží z EU činil 8,7 mld NZD, import služeb 2mld. NZD. Nejvýznamnější položkou NZ dovozu z EU jsou motorová
vozidla (2,4 mld. NZD). Mezi nejdůležitější vývozní položky EU na NZ dále patří farmaceutické produkty, elektrické zařízení
a vybavení, optické, lékařské a měřicí zařízení.

Import NZ z vybraných zemí v mld. NZD

2014 2015 2016 2017 2018

Austrálie 5 968 11 333 11 263 11 956 12 635

Čína 8 303 9 454 10 758 11 265 12 848

USA 5 660 8 012 7 937 8 522 9 338
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Japonsko 3 140 3 332 3 354 4 071 2 364

Jižní Korea 2 192 2 179 2 204 2 042 2 894

Evropská Unie 8 501 11 521 12 118 12 981 10 700

Velká Británie 1 260 2 212 2 211 2 583 2 675

Německo 2 344 2 760 3 185 3 679 3 943

Francie 1 130 1 355 1 430 1 069 1 239

Itálie 877 1 019 1 079 1 171 1 332

Zdroj: www.stats.govt.nz

2.3 Komoditní struktura

Export

Nejvýznamnějšími vývozními položkami jsou mléko a mléčné výrobky, dřevo a dřevěné výrobky, služby v cestovním ruchu
a maso. Procentuálně se meziročně zvýšil zejména vývoz mléka a mléčných výrobků. Nejvíce mléčných výrobků a dřeva se
výváží do Číny, nejvíce masa se vyváží do USA, EU a Číny. Největším odběratelem NZ služeb jsou Austrálie a EU, následně
Čína.

Komoditní struktura vývozu 2018 – top ten

Druh zboží Hodnota vývozu v mld. NZD

Mléko a mléčné výrobky 14 145

Obchodní a další soukromé cestovní služby 11 743

Maso a droby 7 054

Dřevo a výrobky ze dřeva 4 949

Služby ve vzdělávání 4 391

Ovoce 2 883

Letecká přeprava 4 493

Stroje a strojní zařízení 1 745
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Víno 1 703

Mléčné směsi, cereálie, mouka, škrob 1 639

Zdroj: www.stats.govt.nz

Import

V novozélandském dovozu převažují automobily, díly a doplňky, dále mechanické stroje a zařízení, obchodní a další
soukromé cestovní služby a minerální paliva.

Komoditní struktura dovozu za období 2018 – top ten

Druh zboží Hodnota dovozu v mld. NZD

Dopravní prostředky a vybavení 9 074

Mechanické stroje a zařízení 8 751

Minerální oleje a paliva 7 656

Obchodní a další soukromé cestovní služby 6 666

Elektrické stroje a zařízení 5 114

Jiné obchdní služby 3 292

Textil a textilní výrobky 2 732

Letecká přeprava 2 618

Plast a výrobky z plastu 2 334

Námořní přeprava 2 077

Zdroj: www.stats.govt.nz

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Novém Zélandu neexistují žádné bezcelní zóny, sklady ani přístavy.

NZ je na poli dohod o volném obchodu velmi aktivní. NZ má uzavřeny Dohody o volném obchdou s následujícícmi
zeměmi:
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Austrálie

Na základě CER (Closer Economic Relations Trade Agreement 1983) mezi Austrálií a Novým Zélandem došlo k postupné
progresivní liberalizaci vzájemného obchodu a zboží vyrobené v Austrálii (s podílem místní práce vyšším než 50%) je nyní
dováženo na Nový Zéland s nulovým tarifem. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších FTA, která pokrývá v podstatě veškeré
zboží a jako první dohoda tohoto druhu zahrnula i obchod se službami. Od července 2018 platí zrevidované podmínky
programu Wine Tax Rebate, kam jsou zařazeni i NZ producenti vína. Je například snížena maximální výše poskytnuté
slevy, zavedly se přísnější kritéria na uplatnění rabatu ze strany NZ producentů. V říjnu 2018 v Sydney proběhlo také další
z řady jednání k prohlubování ekonomické spolupráci v rámci společného ekonomického trhu (Single Economic Market),
který je ustanoven v CER.

ČLR

Po třech letech jednání došlo 7. dubna 2008 k podpisu dohody o vytvoření zóny volného obchodu s Čínou. Zajímavostí je,
že Nový Zéland byl první rozvinutou ekonomikou, která přiznala ČLR status tržní ekonomiky dle pravidel WTO a začala
negociace o volném obchodu s Pekingem. Dohoda nabyla účinnosti 1. října 2008. Od tohoto data je 63,6 % čínských
zbožových položek dováženo s nulovým dovozním clem. V opačném směru se clo neuplatňuje na 24,3 % položek.
K úplnému odbourání celního zatížení na čínské vývozy na Nový Zéland došlo k 1. lednu 2016. Čína eliminuje dovozní cla
na 96 % novozélandských zbožových položek nejpozději do 1. ledna 2019. V současné době prochází tato FTA updatem.

Uzavření FTA vedlo na NZ k odstartování „bílé zlaté horečky“ – masívnímu rozvoji mlékárenského průmyslu. Od roku 2008
NZ vývozy do Číny vzrostly čtyřnásobně. V roce 2018 vzájemný obchod dosahoval 28 miliard NZD. Čína je pro NZ 2.
největším zdrojem turistů a mezinárodních studentů. Cílem upgradu dohody je odstranění vyšších tarifů pro mléčné
výrobky při překročení kvót, projednávaným segmentem bude i lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl, nová pravidla
pro online a digitální obchod, export služeb a vylepšená opatření v případě netarifních překážek.

Dále roste počet turistů z ČLR, v říjnu 2018 vykázal 9 % meziroční nárůst. Zájem na přilákání více čínských turistů ilustruje i
mezivládní projekt „2019 - rok NZ-čínského turismu“.

SINGAPUR

V roce 2000 uzavřená dohoda o volném obchodu se Singapurem byla v listopadu 2018 povýšena na Closer Economic
Relations Trade Agreement. Nový vízový styk – z jednoho na tři měsíce bez víza pro turistické účely a z pěti na osm let
možnosti vyslání pro obchodní účely – by dále měl prohloubit vzájemnou obchodní výměnu. V roce 2019 navštíví NZ
singapurský premiér Lee a upgrade dohody vstoupí v platnost.

Od r. 2005 probíhala jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi zeměmi ASEAN, Austrálií a Novým Zélandem.
V únoru roku 2009 byla podepsána AANZFTA - (ASEAN- Australia - New Zealand Free Trade Agreement), dohoda
vstoupila v platnost dne 1. 1. 2010 a platí pro: Austrálii, Nový Zéland, Brunej, Barmu, Malajsii, Filipíny, Singapur a Vietnam.
Od ledna 2011 pro Laos a Kambodžu. Pro Indonésii vstoupila v platnost v lednu 2012.

V roce 2009 Nový Zéland uzavřel jednání s Gulf Cooperation Council, smlouva ale ještě není v platnosti.
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V současnosti Nový Zéland vyjednává FTA s Indií.

Na základě Dohody o ekonomické spolupráci se samostatným celním územím Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu
(ANZTEC), která vstoupila v platnost v prosinci 2013, se export NZ do čínské Tchaj-pej zvýšil za rok a půl o 22% (jedná se
zejména o zemědělskou produkci (jablka, kiwi, třešně), mléčné produkty a víno).

NZ úzce spolupracuje se zeměmi ASEAN, má spolu s AU sjednanou FTA se zeměmi ASEAN (AANZFTA), která pro všechny
země vstoupila v platnost v roce 2012. Nad rámec AANZFTA spolupracuje NZ s řadou zemí ASEAN i bilaterálně.

FTA s Jižní Koreou vstoupila v platnost 20. 12. 2015 a přináší NZ exportérům řadu výhod. Jedná se zejména o snížení
nebo zrušení celních poplatků na řadu exportních zemědělských a potravinářských produktů (např. zrušení 15% celní
sazby na víno, 24% na třešně, snížení daně o 7,5% na kivi (z původních 45%) a v roce 2020 zrušení daně na kivi), snadnější
přístup na trh služeb (vzdělávací, turistické nebo právní služby) nebo změny ve vízové a pobytové oblasti.

Nový Zéland je také signatářskou zemí revidované Komplexní a progresivní dohody pro transpacifické partnerství (CPTPP
- Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement), která byla podepsána v březnu 2018 v Chile
ministry 11 partnerských zemí (Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Nový Zéland, Singapur a
Vietnam). Dohoda vstoupila v platnost 30. prosince 2018. Pokrývá trh bezmála 500 mil osob s 13,5 % podílem na
světovém HDP. Dohoda má eliminovat přes 98 % stávajících tarifů.

Do zemí CPTPP směřuje téměř třetina veškerého NZ vývozu. Předpokládaným přínosem pro NZ bude růst HDP o 1,2 - 4
mld NZD, NZ si od dohody slibuje zlepšení přístupu na japonský trh, zejména pro zemědělskou produkci (kiwi, jablka).
V případě Japonska to bude první preferenční přístup, který vyrovná možnosti NZ např. s Chile a Austrálií - např. pěstitelé
kiwi zaplatili jen v minulé sezóně v Japonsku přes 26 mil NZD na clech, předpokládá se nárůst vývozu kiwi o 25 % v
příštích 5 letech. Kanada, Mexiko a Peru jsou spolu s Japonskem čtyři země, se kterými NZ uzavřel dohodu o volném
obchodu poprvé a do nichž směřuje vývoz ve výši 5,5 mld. NZD. V případě Kanady se pak otevírá zejména trh pro NZ
producenty vína.

První zemí, která v červnu 2018 dohodu ratifikovala, bylo Mexiko, v červenci pak Japonsko. NZ parlament dohodu
ratifikoval v říjnu.

Nový Zéland má v současné době velký zájem také na uzavření FTA s EU. V červenci 2018 proběhlo v Bruselu první kolo
vyjednávání, druhé kolo pak v říjnu proběhlo ve Wellingtonu, třetí v únoru 2019. Zároveň počátkem srpna navštívila NZ
při příležitost zahájení FTA vyjednávání HRVP F. Mogherini.

Pokrok byl dosažen v oblastech zeměpisného označení původu potravin, byl schválen systém certifikace zboží. Jednání
pokračují v otázkách celní facilitace, technických bariér a fytosanitárních opatření.

Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and
Cooperation - PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999.

UK

NZ pokračuje ve vyjednávání bilaterární obchodní dohody s UK, která bude upravovat vzájemnou obchodní politiku po
očekávaném vystoupení UK z EU. Schůzky na expertní úrovni (Trade Policy Dialogue) se konají 2x ročně. UK je pátým
největším obchodním partnerem NZ a největší NZ exportní destinace v rámci EU (větší než DE, FR a IT dohromady); UK je
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zároveň největším evropským investorem na NZ.

V říjnu bylo schváleno zavedení rychlého a snadnějšího odbavování cestujících z NZ (a dále Austrálie, USA, Kanady a
Japonska) na britských letištích od poloviny roku 2019.

9. 12. 2015 se NZ stal formálně členem Asijské banky pro investice do infrastruktury.

NZ aktivně spolupracuje na poli mezinárodních obchodních organizací. V rámci WTO NZ dne 13. 8. 2015 přistoupil
k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA) a 29. 9. 2015 k Dohodě
o usnadnění obchodu (Trade Facilitation Agreement - TFA).

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

NZ vláda má jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí NZ, které uvádí ve své
„Investment Attraction Strategy“. FDI by měly pomoci dosáhnout cíle NZ vlády, která k roku 2025 předpokládá podíl NZ
exportu ve výši 40% HDP. V tomto ohledu bude NZ v následující dekádě potřebovat 160-200 mld. NZD. Zvýšit by se měl
také podíl investic do vědy a výzkumu v NZ. NZ firmy by měly dle vládní strategie nazvané „Business Growth Agenda“
zvýšit podíl investic do R&D na 1% DHP.

Přímé zahraniční investice měly na konci roku 2017 hodnotu 107,664 mld. NZD, což představuje meziroční růst o 9 mld.
NZD. Investice NZ v zahraničí pak činily 258,9 mld. NZD. NZ nejvíce investuje v zemích APEC a v Austrálii. Investice NZ v
EU dosáhly částky vyšší než5,6 mld. mld. NZD.

PZI na Novém Zélandu v mil. NZD k červnu daného roku

2014 2015 2016 2017

OECD 79 717 81 018 79 052 N/A

APEC 78 218 81 449 79 376 N/A

EU 10 755 10 889 10 483 N/A

ASEAN 4 807 6 098 5 116 N/A

Austrálie 53 933 52 184 51 166 55 958

Kanada 2 485 4 200 4 185 3 249

Čína 886 702 730 1 268

Hongkong 4 340 5 235 5 422 6 990

Japonsko 3 437 4 833 4 925 5 519
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Nizozemsko 3 257 3 474 4 170 4 457

Singapur 4 405 5 759 4 761 4 347

Velká Británie 7 445 5 016 5 643 5 663

USA 8 331 8 205 7 787 9 190

Celkem 97 319 100 608 98 661 107 664

Zdroj: www.stats.govt.nz

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

Nový Zéland je tradičním dovozcem kapitálu, který napomáhá internacionalizaci hospodářství a konkurenceschopnosti
země. Zahraniční investice jsou monitorovány úřadem OIO (Overseas Investment Office). Zahraniční subjekt (Overseas
Person) musí obdržet souhlas k investici v následujících případech:

• nákupu tzv. „citlivé půdy“
• nákup obchodního majetku za více jak 100 mil. NZD
• kvóty na rybolov

Výše uvedená omezení se nevztahují na cizince, kteří trvale žijí na Novém Zélandu, tzv. permanent residents.

Zahraniční investice upravuje zákon a nařízení The Overseas Investment Pact and Regulations 2005. Od roku 2011 se úřad
OIO řídí směrnicí ministra financí zejména ve vztahu k nákupu půdy. Obecně platí, že zahraniční investor nemůže koupit
10x větší pozemek než je průměrná velikost farem.

Konkrétní investiční pobídky neexistují, za postačující pro investiční atraktivitu země se považuje stabilní ekonomické
prostředí, vyspělá fungující infrastruktura a bezproblémová vymahatelnost práva. Nový Zéland se tradičně umísťuje
v popředí celosvětových žebříčků konkurenceschopnosti a ekonomické svobody. Nový Zéland nabízí permanent
residency pro investory nad 1,5 mil. NZD (s nutností znalosti angličtiny a minimálně 5měsíčního pobytu v roce) a nad 10
mil. NZD, kterým nutnost znalosti angličtiny odpadá a stačí, když stráví 44 dní ze tří let na Novém Zélandu.

Vláda vzešlá z voleb v říjnu 2017 zahájila kroky k přijetí legislativy omezující nabývání stávajících nemovistostí
cizozemskými investory. 22. listopadu 2018 vstoupil v platnost zákaz nákupu nemovitostí (Overseas Investment
Amendment Bill) pro cizince nerezidenty, vyjma občanů Austrálie a Singapuru, na které se vztahují vzájemné dohody o
volném obchodu. S ohledem na rostoucí příromnost zahraničních investic do nemovitostí byl zákaz zaveden zejména za
účelem větší dostupnosti bydlení pro Novozélanďany.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Od května 2004 působí ve Wellingtonu Delegace Evropské unie. Jejím vedoucím a velvyslancem je Mr. Bernard Savage.

Poštovní adresa: P.O. Box 5106
Adresa: Level 14, Solnet House
70 The Terrace
Wellington 6011, NEW ZEALAND
Tel.: +64 4 472 9145

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Spolupráce NZ a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and
Cooperation - PARC) mezi NZ a EU, která je v platnosti od roku 1999. Na společném jednání v Bruselu 29. 10. 2015 se
prezident Juncker, předseda Evropské rady Tusk a NZ premiér Key dohodli na odstartování negociačního procesu
budoucí FTA NZ-EU. V březnu 2017 byly ukončeny tzv. scoping exercices. V červnu a říjnu 2018 proběhla 1. a 2. kolo
negociačních jednání, 3. kolo jednání v únoru 2019.

EU představuje pro NZ třetího největšího obchodního partnera, obchod zbožím a službami s EU tvoří pro NZ 15% celkové
obchodní výměna zboží a služeb. Vývoz NZ do EU (mimo Velkou Británii) dosáhl v roce 2017 výše 5,2 mld NZD, dovoz
z EU pak 10,7 mld NZD. Největší položky vývozu NZ do EU v roce 2018 tvořily maso, ovoce a víno, mořské plody. Z EU se
na NZ dováží hlavně automobily, náhradní díly a doplňky, stroje, léky a farmaceutika a služby spojené s dopravou.

Od FTA EU-NZ novozélandská strana očekává 1,2 - 2 mld NZD nárůst NZ HDP, 20% nárůst vývozu z EU a zmírnění celních
a necelních překážek. Za problematické body vyjednávání jsou vnímány jednak potravinářská produkce (zájem EU na
ochraně zeměpisných označení původu potravin, zejména sýrů) a dále délka patentové ochrany biologických léků (NZ ji
má nastavenu na 5 let, zatímco EU ji v některých obchodních dohodách prodloužil; až na 10 let; NZ se obává nárůstu cen
léků).

NZ exportuje do EU zejména skopové maso, víno, ovoce a vlnu. Z EU jsou na NZ exportovány zejména automobily,
letadla, léčiva a zemědělské stroje.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU řadí Nový Zéland do zemí programů, které mohou získávat prostředky z Nástroje partnerství. EU podporuje
studentskou mobilitu i mobilitu učitelů a vědců v rámci Erasmus+.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2018 se český vývoz meziročně o něco zvýšil, v korunovém ekvivalentu se jedná o cca 9,9 % zvýšení. Podobně jako
obchod s Austrálií končí vzájemný obchod ČR a Nového Zélandu poslední desetiletí přebytkem, který v roce 2018
dosáhl více než 1,49 mld. Kč.

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2012-2018 (v tis. CZK)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

CZK poř. Index CZK poř. Index CZK poř. Index CZK

2012 1 093
612

72. 135,3 484 448 78. 114,3 1 578
060

76. 128,1 609 164

2013 1 300
726

70. 118,9 616 715 77. 127,3 1 917
441

73. 121,5 684 011

2014 1 547
394

68. 119,0 666 227 76. 108,0 2 213
621

71. 115,4 881 167

2015 2 018
314

66. 130,4 832 256 78. 124,9 2 850
570

72. 128,8 1 186
058

2016 1 931
680

68. 95,7 727 260 79. 87,4 2 658
940

72. 93,3 1 204
420

2017 2 043
427

66. 105,8 725 493 81. 99,9 2 768
836

72. 104,2 1 317
850

2018 2 247
335

62. 109,9 753 892 81. 103,9 3 001
226

68. 108,3 1 493
443

Zdroj MPO
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Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2012-2018 (v tis. USD)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD

2012 55 845 72. 122,2 24 738 78. 103,2 80 583 76. 115,7 31 107

2013 66 434 70. 118,9 31 527 77. 127,4 97 961 73. 121,5 34 907

2014 74 738 67. 112,4 31 771 79. 100,8 106 509 71. 108,7 42 967

2015 82 045 66. 110,0 33 832 79. 105,3 115 877 72. 108,6 48 213

2016 79 236 68. 96,6 29 623 79. 87,6 108 859 72. 93,9 49 613

2017 88 171 66. 105,8 31 348 81. 99,9 119 518 72. 104,2 56 823

2018 102 874 66. 116,6 34 471 81. 109,9 137 345 68. 114,9 68 395

Zdroj MPO

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Přes 50 % českého vývozu na Nový Zéland tvoří osobní automobily. Na dalších místech vývozu jsou pračky/sušičky či
stavební technika.

Z Nového Zélandu se do ČR dováží vlna (cca 50 % dovozu) a potraviny (maso, víno, mléčné výrobky).

Top komodity českého vývozu na NZ v tis. Kč za rok 2018

1 Osobní automobily a jiná motorová
vozidla

1 342 054

2 Pračky pro domácnost prádelny i se
sušičkami

68 787

3 Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

46 775

4 Feroslitiny 44 472

5 Tříkolky,kolob.;kočárky pro
panenky;panenky;hračky
ost;modely;puzzle

40 335
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6 Zátky kapsle víka plomby aj z kovů
obecných

40 145

7 Elektrická zařízení k vypínání, spínání
nebo k ochraně elektrických ob

37 034

8 Trouby trubky hadice příslušenství z
plastů

36 015

9 Pneumatiky nové z pryže 34 211

10 Zápalnice bleskovice roznětky
rozbušky apod

29 521

Zdroj: ČSÚ

Top komodity českého dovozu z NZ v tis.Kč za rok 2018

1 Vlna nemykaná nečesaná 402 034

2 Moučka ap z masa drobů ryb ap
nepoživatelné

92 008

3 Stroje zařízení žací mláticí sekačky
trávy ap

63 809

4 Maso skopové kozí čerstvé chlazené
zmrazené

23 395

5 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný
jiný

10 652

6 Ovoce ostatní čerstvé 9 561

7 Hřídele aj převodové převody kola
ozubené ap

9 561

8 Voda vody minerální sodovky
slazené ne šťávy

8 993

9 Přístroje pro mechanoterapii;
masážní přístroje; psychotechnické
přístroje

8 719

10 Semena plody výtrusy k výsevu 9 990

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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Příjmy ČR v roce 2018 byly 204,1 mil. Kč a výdaje 273,3 mil. Kč. Saldo česko-novozélandského obchodu se službami je
69,2 mil. Kč (v roce 2017 29 mil. Kč). Nejvíce výdajů vykázaly služby cestovního ruchu, kde byly příjmy ČR ve výši 108,9
mil. Kč a výdaje ve výši 217,6 mil. Kč.

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

Obchodně-ekonomickému úseku GK Sydney nejsou v současné době známy žádné případy přímých českých investic na
Novém Zélandu.

Příklady českých firem na NZ trhu:

• Škoda New Zealand
• ERA a.s.,Pardubice
• Austin Detonator s.r.o.,Vsetín
• Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem
• Mitas a.s., Praha
• Biona Jersín
• Htech cz s.r.o.
• AVAST
• BORCAD
• Česká zbrojovka
• Skyleader
• Aeropilot
• BRM Aero
• SMS CZ
• Jablotron
• Respilon
• Atmos
• Pilsner Urquell

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook podepsali v Praze
dne 26.10.2007 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (vstoupila v platnost v srpnu 2008). Tato smlouva se stala důležitou
součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi, zvyšující právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí
zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se
kterým Česká republika tuto smlouvu uzavřela.

Novozélandská strana však nepovažuje vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu a investic s Českou
republikou za potřebné uzavření dalších obchodně-ekonomických bilaterálních dohod s tím, že vzájemné obchodní styky
jsou upraveny členstvím obou zemí ve WTO. Týká se to i Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Smlouvy:
• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech

občanských a obchodních, Londýn, 11.11.1924, č. 46/1936 Sb.
• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání
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zločinců změněná Protokolem ze 4. června 1926, Londýn, 11.11.1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb.,
56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.

• Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska, Praha, 15.2.1935, č. 47/1936 Sb.

• Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných
peněžních pohledávek (výměna nót 7.11. 1946, 30.7.a 8.8. 1947), Wellington, 8.8.1947, č. 71/1948 Sb.

• Reciproční prohlášení o částečném osvobození příjmů od zdanění sjednané výměnou nót (Československá
socialistická republika - Nový Zéland), Wellington, 20.5.1969

• Dohoda o programu pracovní dovolené, Praha, 11.11.2004

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Nový Zéland je vysoce rozvinutý stát a jako takový nepřijímá žádnou rozvojovou pomoc. Je však stejně jako Austrálie
regionálně významným poskytovatelem pomoci zejména do zemí asijsko-pacifického regionu. Dle strategického plánu
"New Zealand Aid Programme" bylo v letech 2015-2018 v rámci zahraniční pomoci poskytnuto 60 % pacifickému regionu.

Více informací o poskytované rozvojové pomoci lze nalézt na webové stránce: www.nzaid.govt.nz.

Nejvýznamnější příjemci přímé pomoci

stát Indikativní objem pomoci pro období 2018/19 +
2019/20 + 2020/21

Šalamounovy ostrovy 114,48 mil. NZD

Tokelau 86,70 mil. NZD

Papua Nová Guinea 112,64 mil. NZD

Indonésie N/A

Cookovy ostrovy 67,57 mil. NZD

Niue 70,69 mil. NZD

Nezávislý stát Samoa 79,77 mil. NZD

Vanuatu N/A

Kribati 91,17 mil. NZD

Tonga 64,77 mil. NZD
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Myanmar N/A

Východní Timor N/A

Fidži 60,71 mil. NZD

Tuvalu 38,33 mil. NZD

Nauru 10,47 mil. NZD

Zdroj: www.aid.govt.nz
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise
(www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro
investory nad 1,5 mil. NZD. Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita,
nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních
společnostech a rovněž uznává kód OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních neviditelných transakcí.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

• potravinářský průmysl,
• prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
• informační a komunikační technologie,
• infrastruktura,
• obnovitelné zdroje,
• strojírenství (s vyšší hodnotou),
• sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)
• turistický průmysl.

Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty jako jsou
telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie - zejména obnovitelné zdroje, finanční služby a pojišťovnictví, dále
v oboru lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu, turistickém průmyslu.

Perspektivní jsou dodávky průmyslových strojů pro zemědělství a průmysl (zejména potravinářský průmysl). Možnosti
existují pro dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nový Zéland

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

Civilní letecký průmysl

Vzhledem k odlehlosti NZ je letecká doprava velmi důležitá. 14 % hodnoty vývozu je realizováno leteckou dopravou. NZ
má vlastní leteckou společnosti Air New Zealand, kromě níž lety na/z NZ realizuje dalších 21 leteckých společností.
Rostoucí počet turistů přispívá ke stale většímu objemu letecké přepravy.

• HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
• HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Energetický průmysl
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Nový Zéland je poměrně bohatý na suroviny, nicméně 2/3 energie jsou generovány z obnovitelných zdrojů (zejm.
vodní, větrné a geotermální elektrárny). Produkce elektříny je z 85 % pokryta z obnovitelných zdrojů. Mezi lety 2017 a
2018 se podařilo snížit energii získávanou ze spalování uhlí o 23 %, objem energie získávaný ze spalování zemního plynu
byl omezen o 21 %. Klíčová pro podporu obnovitelných zdrojů je politika nové vlády. Významným krokem je zákaz
vydávání povolení pro průzkum ropných polí v roce 2018. Využívána je také solární energie a bioenergie. Na Severním
ostrově se nacházejí i ložiska zemního plynu a ropy. Na Jižním ostrově se těží uhlí, z něhož se 40 % vyváží. V zemi se
nacházejí také velká ložiska zlata a stříbra. Strategie nové vlády v oblasti energetiky v roce 2017 stanovila záměr 100%
pokrytí všech energetických potřeb obnovitelnými zdroji v roce 2035 a zároveň nulové emise v roce 2050.

• HS 2713 - Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
• HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
• HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
• HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
• HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

Kovozpracovatelský průmysl

V oblasti kovozpracovatelského průmyslu se NZ věnuje zejména zpracování železné rudy. Největším podnikem v této
oblasti je New Zealand Steel, který byl založen v roce 1960.

• HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
• HS 7806 - Ost. výrobky z olova
• HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)

Stavební průmysl

Vláda všelá z voleb na podzim 2017 se chce soustředit mj. na výstavbu železnic a infrastruktury, do infrastruktury zamýšlí
investovat 42 mil NZD v příštích letech. Jednou z programových priorit vlády vzešlé z voleb na konci roku 2017 je nicméně
snížení migrace na polovinu, lze tedy výhledově očekávat snížený nárůst výstavby rezidenčních bytů. Rozvoj cestovního
ruchu vede k rozvoji výstavby nových hotelových komplexů a ubytovacích zařízení. Novozélandské ministerstvo pro
obchod, investice a zaměstnanost uvádí, že v nejbližších 10 letech bude nutné vzhledem k očekávanému přílivu
zahraničních turistů vybudovat dalších nejméně 26 hotelových komplexů v nejnavštěvovanějších turistických destinacích.

• HS 2508 - Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
• HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
• HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
• HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
• HS 4413 - Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
• HS 5909 - Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
• HS 6801 - Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
• HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
• HS 6903 - Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
• HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
• HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
• HS 7006 - Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované
• HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
• HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
• HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
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• HS 8907 - Ost. Plavidla

Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl patří v současné době mezi rychleji rostoucí průmyslová odvětví, nicméně vzhledem k tomu, že
nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP a tvoří 75 % vývozu, není podíl
strojírenské výroby v ekonomice NZ nijak markantní a import průmyslových výrobků převyšuje export zhruba 4x.

• HS 8417 - Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí
• HS 8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové
• HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů

Obranný průmysl

Novozélandská Bílá kniha obrany 2016 (Defence White Papers) navrhuje 15letý plán modernizace armády za téměř 20
mld. NZD. Investiční plán má obrannému průmyslu zabezpečit jistotu financování do roku 2030. V rámci modernizace
armády počítá Bílá kniha se zlepšením v oblastech jak vzdušné, tak inámořní a pozemní obrany. V této souvislosti chystá
obměnu stávajících strategických i taktických letadel, námořních fregat a tankerů, hlídkových plavidel i vybavení pro
speciální armádní jednotky a zbraní. Dále plánuje zvýšení výdajů na kybernetickou bezpečnost a vojenskou rozvědku.

Textilní a obuvnický průmysl

V textilním průmyslu, který je soustředěn zejména kolem největších NZ měst, je zaměstnáno na 15 tis. osob v cca 2 tis.
firem, které vyrábí oděvy, látky i obuv. NZ se věnuje ve velké míře také zpracování vlny a výrobě koberců.

• HS 5204 - Nitě šicí, bavlněné, upravené pro prodej

Zemědělský a potravinářský průmysl

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.
Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a skopového masa,
ovoce a vlny. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce
vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých zemědělských strojů a linek
do zpracovatelského průmyslu. V produkci obilovin je Nový Zéland soběstačný ze 70 %, 30 % obilovin importuje.

• HS 2203 - Pivo ze sladu
• HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
• HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
• HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně
• HS 8437 - Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

Železniční a kolejová doprava

Novozélandské železnice KiwiRail mají v současné době 4 tis. km železniční tratí a zaměstnávají kolem 4 tis. pracovníků.
Příměstská železniční doprava funguje v Aucklandu a ve Wellingtonu. Po železnici je na NZ přepravováno zhruba 15 %
zboží (cca 900 vlakových souprav týdně) a je předpoklad, že tento objem bude do budoucna stoupat, a to zejména u
železničních tratí, které vedou k důležitým NZ přístavům.

Rozpočet na fiskální rok 2018-2019 počítá s investicemi do infrastruktury ve výši 393 mil. NZD Výdaje na infrastrukturu
na následující dekádu 2019-29 jsou plánovány na 129 mld. NZD, tj.. 28 % nárůst oproti předchozímu desetiletí.
Významná část těchto investic putuje do výstavby železničních a silničních komunikací.
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Auckland City Rail Link představuje zatím největší projekt svého druhu, po jehož dokončení v roce 2024 bude
zdvojnásobena přepravní kapacita Auckladu, dojde ke zlepšení propojení a návaznosti stávajících stanic, některé stanice
budou vystěny nově. Investice celého projektu je vyčíslena na 3,4 mld. NZD.

Dlouhodobým projektem je také rozšíření letiště v Aucklandu. Postupné práce, celkově odhadovány ve výši 160-180 mil.
NZD, cílí k roku 2040 na dosažení přepravní kapacity 40 mil. cestujících a 260 000 odbavených letů. V roce 2017 letiště
přepravilo 19 mil. cestujích na zhruba 160 000 letech.

• HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
• HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

5.2 Kalendář akcí

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
zemědělské stroje, vše pro zemědělství
12.-15. června 2019
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

Christchurch A&P Show ( 13.-15. listopadu 2019)

Zemědělství
web: https://www.theshow.co.nz/

Další akce jsou uvedeny na webových stránkách Generálního konzulátu Sydney, případně na webovém serveru 10times.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Z hlediska českých vývozců na NZ trh je nejdůležitějším subjektem dovozce (distributor) s napojením na hlavní místní
odběratele nebo dealery, který volí vlastní prodejní techniku dle místních zvyklostí pro daný druh zboží (vlastní dealerská
síť, direct mailing apod.). Nelze podceňovat geografickou rozlehlost Nového Zélandu a přímé obchodní náklady zástupce,
zejména náklady distribuce zboží. Největšího obratu dosahují zahraniční firmy s vlastní pobočkou na trhu.

Největší místní dovozci zastupují zpravidla významné světové firmy a výběr vhodného partnera u nově zaváděných
výrobků je složitý. Největšího obratu ve vývozu českého zboží na NZ tak dosahují malé dovozní firmy. Česká firma může
ustanovit vlastního agenta či zástupce nebo ustanovit jako zástupce místní registrovanou firmu. Pro prodej strojního
zařízení, strojírenských technologií a komponentů lze doporučit spolupráci s místními inženýrskými firmami (engineering
consultants), neboť v tomto ohledu je nutná těsná spolupráce s investorem na bázi řešení konkrétních projektů.

I na Novém Zélandu zesiluje tlak konečných uživatelů na nákup zboží přímo z výrobních závodů. Řetězce supermarketů s
potravinami a spotřebním zbožím (Woolworths apod.) a některé obchodní domy mají vlastní dovozní oddělení a užívají i
vlastní značky (home brands, private brands) a přímé napojení na výrobu.

Řada českých vývozců využívá napojení australských firem na NZ trh a uzavírá zastupitelské smlouvy s australskými
partnery i pro Nový Zéland. S ohledem na geografickou vzdálenost mezi NZ a Austrálií je třeba zvážit vhodnost tohoto
řešení a vzít do úvahy zastupitelskou smlouvu přímo s novozélandským subjektem. Pro dostupný kontakt
s novozélandskými dovozci bez nutnosti cestovat na NZ je možno využívat významné evropské výstavní akce, které
zástupci z Nového Zélandu pravidelně navštěvují.

Seznamy dovozců/distributorů, prodejců mají k dispozici obchodní komory sídlící v nejdůležitějších novozélandských
obchodních centrech, oborová sdružení, poradenské a marketingové firmy a konzultanti v oblasti průzkumu trhu.

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

Při dovozu jsou vyžadovány obchodní faktura, námořní nebo letecký konosament, balící listy - pokud zboží podléhá
fyzické kontrole a celní deklaraci. Pro celní účely není předepsána žádná forma obchodní faktury, doprovodné doložky
nebo další zvláštní doklady.
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Celní dozor provádí New Zealand Customs Department. Celní správa disponuje elektronickým systémem zpracování
celních deklarací (New Zealand Customs' Casper Enhancements System), který byl uveden do provozu v polovině 90. let.
Přes 90 % deklarací je vyřízeno automaticky a ve velmi krátké době. Podrobnější informace lze nalézt na webové adrese:
www.customs.govt.nz

Celní systém zahrnuje též povolovací řízení v případě dovozu produktů, které podléhají zvláštním zdravotnickým
předpisům, a to včetně napojení na ministerstvo zemědělství a rybolovu a ministerstvo zdravotnictví.

Novozélandský celní tarif je založen na harmonizovaném celním sazebníku CCC (Customs Co-operation Council) a
bruselské nomenklatuře pro celní deklarace. Úhrada cla a daně je prováděna automaticky a je možno využít 20denního
odkladu platby. Pro správné určení deklarovaného zboží se doporučuje využít služeb kvalifikovaného celního agenta.
Celní sazby jsou často nulové, u některého zboží jsou sazby 5 nebo 10 %.

Nový Zéland poskytuje preferenční režim zemím s uzavřenou Dohodou o volném obchodu.

Vývoz strategických zemědělských produktů kontrolují marketingové organizace NZ Dairy Board, NZ Apple and Pear
Marketing Board, NZ Meat Producers Board, NZ Wool Board, NZ Fishing Industry Board, NZ Kiwifruit Board. Hlavním
úkolem těchto organizací je asistence při uplatňování důležitých vývozních komodit na zahraničních trzích, vytváření
jednotné marketingové strategie, propagace včetně zavádění obchodních značek na světový trh a kontrola kvality
vyváženého zboží. Dairy Board, Apple and Pear Board a Kiwifruit Board si zachovávají monopolní postavení a realizují
vývoz mléčných produktů, mléka, jablek, hrušek a kiwi. Ostatní udělují oprávnění k vývozu zahraničí firmám, u nichž je
garance zabezpečení kvality a techniky vývozu. Získání licence je formální záležitost a nemá restriktivní charakter. Cílem je
zamezení vytvoření špatného image NZ vývozců v zahraničí.

Nový Zéland je malou otevřenou ekonomikou, která si chrání svůj trh zejména v oblasti sanitární a fytosanitární.

Od 1. října 2018 je v platnosti novela zákona o celní deklaraci a řízení – Customs and Values Act 2018. V rámci nové
úpravy došlo k:

• modernizaci systému (nové položky k proclení, automatické odstranění překlepů a nejasností, v souladu s měnícím
se obchodním prostředím),

• zavedení tzv. provizorních hodnot - v případě, kdy není možné určit finální hodnotu k procelení lze po předchozí
žádosti nebo pro zboží s automatickým nárokem na provizorní hodnotu požádat o proclení části a následné proclení
zbývající části,

• nové pravidla k hodnotě proclení (v předchozí úpravě tarifní klasifikace zboží),
• uchovávání dokladů o obchodu online nebo v zahraničí, pokud je umožněno ( výjimky pro doklady uchovávané na

NZ nebo využití třetí strany k úschově)
• vyjasnění schemétu sankcí a penále
• novelizaci související legislativy

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní formy společností určuje the Partnership Act 1908 a Companies Act 1993. Obchodní činnost upravuje Fair Trading
Act 1986. Všechny společnosti musí být zapsány v podnikovém (obchodním) rejstříku (Registrar of Companies) a od
daňového úřadu (Inland Revenue Department) dostávají přiděleno daňové registrační číslo, tzv. IRD number.

Na Novém Zélandu je využíváno několik forem podnikání:
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• společnosti s omezeným ručením - Limited (Ltd.) - naprosto převažující forma podnikání,
• společnosti s ručením neomezeným,
• partnerství (partnership), příp. partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
• podniky jednotlivce (individual proprietors),
• trusty (trusts),
• joint ventures.

Zahraniční společnosti mohou operovat na Novém Zélandu také formou vlastní filiálky zapsané v podnikovém
(obchodním) rejstříku a s ustavenou oprávněnou osobou. Každá zahraniční společnost musí podle zákona o
společnostech (Companies Act) předkládat výroční účetní zprávu podle praxe platné na Novém Zélandu. Účetní zpráva
musí obsahovat veškerou činnost společnosti - tedy i v zemi původu nebo jiných zemích.

Zvláštním druhem činnosti je zástupce - agent. Pokud zahraniční firma ustanoví zástupce, jehož povinností je pouze
získávat objednávky, zajišťovat sklad vzorků a poskytovat technickou pomoc novozélandským zákazníkům, nepovažuje se
tato činnost za vykonávání obchodní činnosti novozélandským subjektem a činnost zástupce nepodléhá kontrole místních
úřadů. Vzhledem k výše uvedeným podmínkám a objemu dodávek je pro české firmy praktičtější ustanovení agenta na
komisní bázi.

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

Z hlediska českých exportních firem mohou být pro podporu prodeje na novozélandském trhu využity následující druhy
propagační činnosti:

• inzerce a publikování v denním a odborném tisku, což je se 42% podílem na inzertním trhu zároveň nejpoužívanější
forma propagace na Novém Zélandu (New Zealand Herald, The Dominion, Evening Post, The Press, Sunday Star
Times, Sunday News, National Business Review, The Independent + více než 2 000 specializovaných časopisů),

• účasti na specializovaných výstavách
• PR akce včetně sponzorování osobností
• odborné semináře a prezentace.

V rámci běžné akviziční činnosti doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce používaných tištěných
propagačních materiálů, výročních zpráv apod. včetně jazykové správnosti ověřené osobou s angličtinou jako mateřským
jazykem. Stejně tak je třeba klást velký důraz na preciznost zpracování a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na
webových stránkách.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Novozélandské subjekty většinou vyžadují u obchodních smluv doložku, dle které se řídí smlouva novozélandským
právem. Za kompromisní řešení je považováno ustanovení Mezinárodní arbitráže při Obchodní komoře v Paříži jako
příslušné instituce k řešení sporu. Praktickým mimosoudním řešením je urovnání prostřednictvím odborné právní
kanceláře, pracující v oblasti obchodního práva.

Na NZ neexistuje sdružení obchodních arbitrů nebo arbitrážní řízení při obchodních komorách, což zřejmě vyplývá z
vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. Novozélandští obchodní partneři jsou mezinárodně uznávaní jako
velmi čestní obchodníci plnící své závazky.

Obdobně jako Austrálie i Nový Zéland patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví pečlivě střeží a dodržují.
Za ochranu práv duševního vlastnictví je na Novém Zélandě zodpovědný Intellectual Property Office of New Zealand.
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Podrobnější informace o této problematice lze nalézt na následující webové stránce: www.iponz.govt.nz.

6.6 Trh veřejných zakázek

Účast zahraničních subjektů na vládních zakázkách je v zásadě možná. Pro českého dodavatele je však přímá účast značně
komplikovaná. Důležitým článkem v nabídkovém řízení je v tomto případě vlastní zastoupení, místní zástupce, pověřená
inženýrská firma apod.

Nový Zéland přistoupil v srpnu 2016 k mezinárodní Dohodě o zadávání veřejných zakázek v rámci WTO (tzv. GPA,
Government Procurement Agreement). Novozélandské firmy se tak mohou ucházet o veřejné zakázky.

Všechny tendry na Novém Zélandu lze nalézt na webové stránce: www.tenders.net.nz, kde se lze zdarma zaregistrovat a
získat podrobné informace.

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

Platební styk v obchodních vztazích probíhá výhradně na úrovni podnikatelských subjektů. ZÚ nejsou známy případy
soudně vymáhaných pohledávek. V obchodních kruzích je zvykem bezpodmínečně plnit všechny smluvní podmínky
včetně plateb.

Nejpoužívanějším nástrojem platebního styku je bankovní akreditiv. Platební morálka je velmi dobrá.

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

Místní zvyklosti:

Společenský a obchodní styk je určován britskými zvyklostmi, což určuje převážně evropský, resp. britský původ obyvatel.
Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka a všeobecných reálií oblasti. Český obchodní zástupce je přijímán
na rovnocenné úrovni a bez předsudků. Obvyklé je oslovování křestním jménem. Při prvním osobním styku je cizinec
mnohdy překvapen specifickou výslovností anglického jazyka.

I přes neformální způsob života a přátelský průběh obchodních jednání se vyžaduje v oficiálním styku společenské
oblečení (tmavý oblek).

Hlavními rysy obchodního jednání jsou dochvilnost, konkrétnost, přímočarost a plnění dohodnutých závěrů, které je
obvyklé písemně potvrdit. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné sjednat telefonicky předem, a to nejlépe na dobu
9.00 - 11.30 hod a od 13.30 - 16.30 hod, v pátek pak nejpozději do 15.30 hod.

Novozélandští partneři jsou známi svou solidností. Nový Zéland je zemí s prakticky neexistující korupcí. Potrpí si též na
rychlý telekomunikační styk, takže nepružnost, opožděné reakce či neplnění příslibu mohou vést až ke ztrátě důvěry a
zakázky.
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Návštěvník NZ bývá často konfrontován s maorskou kulturou a lze doporučit se s problematikou maorského obyvatelstva
seznámit. Základní znalost problematiky bývá výhodou i při obchodním jednání.

Státní svátky:
• Nový rok: 1. a 2. leden
• Waitangi Day (státní svátek NZ): 6. února
• Good Friday (Velký pátek): 25. března (pohyblivé datum)
• Easter Monday (velikonoční pondělí): 28. března (pohyblivé datum)
• ANZAC Day (den obětí válek): 25. duben
• Queen's Birthday (narozeniny královny): 10. června
• Labor Day (den práce): 27. října (čtvrté pondělí v říjnu)
• Christmas Day (1. svátek vánoční): 25. prosinec
• Boxing Day (2. svátek vánoční): 26. prosinec

Ve Wellingtonu, Aucklandu a Christchurch se slaví místní svátky.

Pracovní a prodejní doba:

Základní pracovní doba je 8.30 (9.00) - 17.00 hod.

• Banky: 9.00 - 16.30 hod.
• Obchody: 9.00 - 17.30 hod., v pátek 9.00 - 21.00 hod., sobota/neděle 9.00 - 13.00 hod. (pozn. některé obchody jsou

otevřeny 7 dní v týdnu, supermarkety ve velkých městech bývají otevřeny do 21 hod).
• Pošty: 8.00 - 17.00 hod.
• Restaurace: 11.00 - 22.00 hod.

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

K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas ČR s platností o 3 měsíce delší, než je doba pobytu na Novém Zélandu. Čeští
občané mohou pobývat na Novém Zélandu za účelem turistiky po dobu 90 dní bez víza. Chce-li český turista zůstat na
Novém Zélandu déle než 3 měsíce, žádá o udělení Visitors Visa na velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně (více informací
viz www.mfat.govt.nz). O prodloužení pobytu na Novém Zélandu lze žádat novozélandský Department of Immigration.
Více informací viz www.immigration.govt.nz .

Bezvízový pobyt ani turistické vízum neopravňují k pracovní činnosti. Registrace turistů přijíždějících na území Nového
Zélandu probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New
Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a
předpokládanou dobu pobytu.

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým
Zélandem (Working Holiday Scheme). Nový Zéland provádí předmětnou dohodu od 1. 3. 2005. Dohoda dává možnost
ročně 1.200 českým občanům ve věku 18-35 let získat vízum, které opravňuje k práci a pobytu na Novém Zélandu na
dobu až 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na
Novém Zélandu v rámci této dohody mohou požádat o příslušné vízum v pobočce novozélandské imigrační služby, která
sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové
adrese www.immigration.govt.nz.

Od března 2014 platí nový druh víz tzv. Enterpreneur Work Visa, který nahradil Long term business visa, a má přilákat více
podnikatelů na Nový Zéland. Žadatel musí mít kapitál minimálně 100 tis. NZD a v minulých pěti letech neprodělat
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bankrot. Další informace: www.immigration.govt.nz.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Je třeba upozornit na poměrně vysokou nehodovost v automobilové dopravě a vysoký
podíl cizinců na nehodách. Za účelem řízení motorového vozidla na území Nového Zélandu platí při turistickém pobytu
mezinárodní řidičský průkaz. Dálniční poplatky na Novém Zélandu nejsou vzhledem k neexistenci dálnic zavedeny.

Je rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou rezervaci
ubytování v hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• Základní informace o zaměstnávání a pracovních místech jsou k dispozici na http://newzealand.govt.nz
• Informace o možnosti zaměstnání imigrantů www.immigration.govt.nz/migrant
• Informace pro zájemce o dočasné zaměstnání www.immigration.govt.nz/migrant
• Studium a práce www.immigration.govt.nz, www.immigration.govt.nz/migrant
• Pracovní prázdniny pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let www.immigration.govt.nz

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nový Zéland nepatří mezi zdravotně riziková teritoria. Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování. Doporučuje
se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením. Zdravotnictví na Novém Zélandu je na velmi
dobré mezinárodní úrovni, ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké. Je
zcela nezbytné, aby turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v
zahraničí. Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na
základě Accident Compensation Scheme poskytovaným Accident Compensation Corporation (ACC). Pojištění ACC
umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu - bez ohledu, kde a jakým
způsobem k úrazu došlo. Cizinec však není oprávněn k refundaci např. ušlého výdělku apod.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nový Zéland

32/36 http://www.businessinfo.cz/novy-zeland © Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/invest/entrepreneur/entrepreneurworkvisa/
http://newzealand.govt.nz/browse/employment-jobs/
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/skilledmigrant/
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requirements/studenttrainee.htm
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requirements/studytowork.htm
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/czechwhs.htm
http://www.businessinfo.cz/novy-zeland


7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Canbeře (ZÚ Canberra)
Ing. Tomáš Dub, velvyslanec
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O´Malley, ACT 2606, Australia
Tel: +61-2-6290 1386, fax: +61-2-6290 0006
E-mail: canberra@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/canberra

Působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku Fidžijských ostrovů, Republiku
Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga a Cookovy ostrovy

Generální konzulát České republiky v Sydney (GK Sydney)
Ing. Hana Flanderová, generální konzulka
Consulate of the Czech Republic
169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, Australia
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek GK Sydney: JUDr. Tomáš Kára, konzul
E-mail: commerce_sydney@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney

Působnost úřadu a konzulární obvod: pro Australské společenství, Nový Zéland, Republika Fidžijských ostrovů, Republiku
Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga a Cookovy ostrovy

Honorární generální konzulát Auckland
Gregory Shanahan – honorární generální konzul pro Severní ostrov NZ
Adresa: Level 1, 110 Customs Street West, 1010 Auckland, New Zealand
Poštovní adresa: P.O.Box 106-740, 1010 Auckland, New Zealand
Tel: +64 9 306 5883
Fax: +64 9 300 3197
e-mail: auckland@honorary.mzv.cz

Honorární generální konzulát ČR v Aucklandu zpracovává v rámci své kompetence konzulární a obchodně-ekonomickou
agendu pro Severní ostrov Nového Zélandu.

Honorární konzulát Queenstown
Momentálně uzavřen, bude výhledově znovuotevřen.
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

MZV ČR - odbor Asie
Loretánské nám. 5
11800 Praha 1

MPO – Odbor mimoevropských zemí
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Pracoviště – Politických vězňů 20

CzechTrade Sydney

Mgr. Alice Fibigrová

101 Grafton St., 22. patro, kancelář č. 2201
Tower Two Westfield Bondi Junction
Sydney NSW 2000 Australia

Telefon: +61 9089 7605
Mobil: + 61 474 135 224
Skype: ZKSydney
E-mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.cz

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

Telefonní spojení:

• Národní směrové číslo (country code) Nového Zélandu je 64.

Oblastní směrová čísla (area codes) pro vybraná města:

• 3 - Christchurch, Dunedin
• 4 - Wellington, Upper Hutt, Lower Hutt
• 6 - New Plymouth, Palmerston North
• 7 - Hamilton, Rotorua
• 9 - Auckland.

Důležitá telefonní čísla:

• policie-tísňové volání - 111 (bez poplatku)
• záchranná služba - 111 (bez poplatku)
• hasiči - 111 (bez poplatku)
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Czech – New Zealand Business Association
Michal Kadlec – výkonný ředitel
PO Box 35085, Auckland 0753
Tel. +64 9 476 7789
E-mail: m.kadlec@businexnz.com, info@cnzba.co.nz

NZ Ministry of Economic Development
33 Bowen Street
PO Box 1473, Wellington
Tel. +64 4 472 0030
Fax +64 4 473 4638
Web: www.med.govt.nz

Auckland Chamber of Commerce
Level 3, 100 Mayoral Drive
PO Box 47, Auckland
Tel. +64 9 309 6100
Fax +64 9 309 0081
Web: www.aucklandchamber.co.nz

Wellington Regional Chamber of Commerce
Level 9, 109 Featherston Street
PO Box 1590, Wellington
Tel. +64 4 914 6500
Fax +64 4 914 6524
Web: www.wgtn-chamber.co.nz

Export New Zealand
Level 1, 12-26 Swanson Street
PO Box 5099 Auckland
Tel. +64 9 309 9030
Fax: +64 9 309 9031
Web: www.exportnewzealand.org.nz

Canterbury Employers' Chamber of Commerce
57 Kilmore Street
PO Box 359, Christchurch
Tel. +64 3 366 5096
Fax +64 3 379 5454
Web: www.cecc.org.nz

7.4 Internetové informační zdroje

• www.govt.nz - New Zealand Government
• www.nz.com - On-line průvodce po důležitých internetových adresách
• www.newzealandnow.govt.nz – průvodce pro imigranty
• www.stats.govt.nz - Statistický úřad NZ
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• www.treasury.govt.nz - Ministerstvo financí NZ
• www.nzte.govt.nz - Agentura na podporu zahraničního obchodu New Zealand Trade and Enterprise
• www.enzed.com - Informace o historii, kultuře, obchodu, cestování NZ
• www.newzealand.com - Turistické informace o NZ, odkazy na další užitečné adresy
• www.yellowpages.co.nz - Zlaté stránky Telecomu Nový Zéland
• www.legislation.govt.nz - New Zealand Legislation
• www.nz-lawsoc.org.nz - New Zealand Law Society
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