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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Hongkong je bývalá britská koloniální oblast. Od července 1997 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní
„mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2047 podle principu „jedna země, dva systémy“, jedna z
nejotevřenějších a nejdynamičtějších světových ekonomik a současně jedno z nejvýznamějších světových finančních
center.

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:
• Hongkong – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
• Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China
• zkráceně – Hong Kong SAR / Hong Kong, China

Nejvyšším představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief Executive), volen místní 1200 člennou komisí
(Election Committee) na pět let a jmenován do funkce centrální čínskou vládou. V posledních volbách, uspořádaných 26.
března 2017, byla do čela Hongkongu zvolena paní Carrie Lam, která se ujala úřadu 1. července 2017. Více informací na
www.gov.hk

Složení vlády:
• Předsedkyně výkonné rady – Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
• Hlavní tajemník pro veřejnou správu – Matthew Cheung Kin-chung
• Ministr financí – Paul Chan Mo-po
• Ministr spravedlnosti – Teresa Cheung
• Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s pevninskou Čínou– Patrick Nip Tak-kuen
• Ministr obchodu a ekonomického rozvoje – Edward Yau Tang-wah
• Ministr dopravy a bydlení – Frank Chan Fan
• Ministr životního prostředí – Wong Kam-sing
• Ministr pro inovace a technologie – Nicholas W. Yang
• Ministr pro finanční služby a finanční správu – James Henry Lau
• Ministr pro rozvoj – Michael Wong Wai-lun
• Ministr zdravotnictví a výživy – Sophia Chan Siu-chee
• Ministr pro domácí záležitosti – Lau Kong-wah
• Ministr školství – Kevin Yeung Yun-hung
• Ministr práce a sociálních věcí – Law Chi-kwong
• Ministr bezpečnosti – John Lee Ka-chiu
• Ministr pro státní správu – Joshua Law Chi-kong

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

• počet obyvatel: 7,482 mil. k 31.12.2018
• ekonomicky činných: 3,979 mil.
• průměrný roční přírůstek: 0,9 % (v roce 2018)
• demografické složení: muži 3,420 mil. ženy 4,062 mil.
• průměrná délka života: muži 80,9 let ženy 86,6 let
• náboženské složení: buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, sikhismus

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.

Makroekonomické ukazatele

2014 2015 2016 2017 2018

HDP v běžných
cenách (mil. HKD)

2 258 215 2 397 124 2 491 000 2 663 000 2 842 900

HDP na obyvatele
(HKD)

311 835 328 117 339 531 344 060 381 544

míra nezaměstnanosti
(%)

3,3 3,4 3,4 3,1 2,8

míra inflace na
bázi indexu
spotřebitelských
cen (%)

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

kurs měny v HKD
(za 1 USD)

7,7561 7,756 7,762 7,794 7,839

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Hospodářství Hongkongu odráželo v roce 2018 vývoj na globálních trzích a expandovalo zejména v 1. pololetí, zatímco
2. polovina roku byla ovlivněna obchodními spory mezi Čínou a USA a dalšími nepříznivými podmínkami. Hrubý domácí
produkt vzrostl za celý rok o 3% (dolní hranice předpovědi), když v první polovině roku ekonomika rostla o 4,2%, zatímco
ve 2. pololetí o 2,1% a ve 4. čtvrtletí dokonce jen o 1,3%. Export služeb za celý rok vzrostl o 4,9%, export zboží o 3,5% a
v posledním čtvrtletí se dokonce propadl o 0,2%. Během roku panovala stabilní domácí poptávka, rostly mzdy a jen
privátní spotřeba zaznamenala přírůstek 5,6%. Celkové investice vzrostly o 2,2%, ale koncem roku stejně jako export,
poptávka a privátní spotřeba slábly v důsledku mezinárodní situace. Nezaměstnanost po celý rok zůstala na úrovni 2,8%,
což je nejnižší úroveň za poslední dvě dekády. Inflace se zvýšila na 2,6%, tedy nárůst o 0,9% oproti roku 2017.

Hongkongské hospodářství, jako malá a velmi otevřená ekonomika, bude v roce 2019 výrazně ovlivněno situací na
mezinárodních trzích. Očekávaný pokles globálního ekonomického růstu i mezinárodní obchodně-politické turbolence
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vedly ministerstvo financí k opatrné předpovědi hospodářského růstu Hongkongu v intervalu 2 – 3% (před rokem 3 – 4%).
Nejistý je i růst exportu a investic a inflace se bude držet na úrovni 2,5%. Střednědobý výhled na roky 2020 – 23 hovoří
o průměrném hospodářském růstu na úrovni 3% (v minulé dekádě činil 2,8%) a inflace bude na úrovni 2,5%. To vše za
předpokladu, že nenastane šokový vývoj.

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

Státní rozpočet/mld.
HKD

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

příjmy 470,7 450,0 559,5 612,4 596,4

výdaje 397,2 435,6 466,7 474,4 537,7

saldo +63,8 +14,4 +92,8 138,0 58,7

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Rozpočet pro finanční rok 2018- 19 doznal revize, kdy příjmy dosáhly výše 596,4 mld. hongkongských dolarů HKD /
1.712 mld. Kč, což je o 1,3% a 8,1 mld. HKD méně než stanovený cíl v důsledku nižších příjmů z kolkovného a z prodeje
nebo pronájmu státní půdy a nemovitostí. Naopak daň z příjmu a korporátního zisku byla vyšší o 16,1 mld. HKD. Výdaje
rozpočtu v hodnotě 537,7 mld. HKD byly o 5,6% a 31,9 mld. HKD nižší než se předpokládalo. Rozpočtový přebytek ve výši
58,7 mld. HKD byl o 57% nižší než v předchozím roce. Fiskální rezervy se na konci finančního roku (31.3.2019) zvýší na
1.161,6 mld. HKD. Během uplynulého finančního roku došlo k nárůstu státních pracovníků o 6.700 míst (přírůstek 3,7%)
v důsledku zejména posílení pohraničních kontrol.

Hospodářství Hongkongu odráželo v roce 2018 vývoj na globálních trzích a expandovalo zejména v 1. pololetí, zatímco
2. polovina roku byla ovlivněna obchodními spory mezi Čínou a USA a dalšími nepříznivými podmínkami. Hrubý domácí
produkt vzrostl za celý rok o 3% (dolní hranice předpovědi), když v první polovině roku ekonomika rostla o 4,2%, zatímco
ve 2. pololetí o 2,1% a ve 4. čtvrtletí dokonce jen o 1,3%. Export služeb za celý rok vzrostl o 4,9%, export zboží o 3,5% a
v posledním čtvrtletí se dokonce propadl o 0,2%. Během roku panovala stabilní domácí poptávka, rostly mzdy a jen
privátní spotřeba zaznamenala přírůstek 5,6%. Celkové investice vzrostly o 2,2%, ale koncem roku stejně jako export,
poptávka a privátní spotřeba slábly v důsledku mezinárodní situace. Nezaměstnanost po celý rok zůstala na úrovni 2,8%,
což je nejnižší úroveň za poslední dvě dekády. Inflace se zvýšila na 2,6%, tedy nárůst o 0,9% oproti roku 2017.

Hongkongské hospodářství, jako malá a velmi otevřená ekonomika, bude v roce 2019 výrazně ovlivněno situací na
mezinárodních trzích. Očekávaný pokles globálního ekonomického růstu i mezinárodní obchodně-politické turbolence
vedly ministerstvo financí k opatrné předpovědi hospodářského růstu Hongkongu v intervalu 2 – 3% (před rokem 3 – 4%).
Nejistý je i růst exportu a investic a inflace se bude držet na úrovni 2,5%. Střednědobý výhled na roky 2020 – 23 hovoří
o průměrném hospodářském růstu na úrovni 3% (v minulé dekádě činil 2,8%) a inflace bude na úrovni 2,5%. To vše za
předpokladu, že nenastane šokový vývoj.
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Návrh rozpočtu pro finanční rok 2019 – 20 přepokládá přebytek ve výši 16,8 mld. HKD a fiskální rezervy vzrostou na
konci finančního roku na 1.178,4 mld. HKD, což reprezentuje ekvivalent vládních výdajů na 23 měsíců. Příjmy budou činit
626,1 mld. HKD a zdrojem budou: daň ze zisku 159,6 mld. HKD, prodej a pronájem půdy 143 mld. HKD, kolkovné 76
mld. HKD, daň ze mzdy 66,6 mld. HKD, příjem z investic 47,9 mld. HKD a různé příjmy 133 mld. HKD. Celkové výdaje
v hodnotě 607,8 mld. HKD budou určeny na: vzdělání 124 mld. HKD, sociální péči 97,2 mld. HKD, ostatní výdaje (vč.
komunitních a vnějších záležitostí) 90,1 mld. HKD, zdravotnictví 88,6 mld. HKD, rozvoj infrastruktury 79,1 mld. HKD,
bezpečnost 56,8 mld. HKD, hospodářství 38,8 mld. HKD, životní prostředí a potraviny 33,5 mld. HKD. Mandatorní výdaje
činí 441 mld. HKD, tedy 72,5%.

Mezi hlavní rozvojové iniciativy hongkongské vlády pro finanční rok 2019-20 v hodnotě zhruba 150 mld. HKD patří:

1. ulehčení zátěže obyvatel a podpora firem, zejména snížení daně ze mzdy a u firem ze zisku o 75% u základu do 29
tis. HKD nebo fond na podporu brandingu a domácího prodeje v hodnotě 1 mld. HKD;

2. veřejná a soukromá bytová výstavba zajistí v příštích 5ti letech více než 200 tis. bytů;
3. diverzifikace ekonomiky se opírá zejména o inovace a finanční služby, které budou lákat zahraniční kapitál do země

prostřednictvím tzv. zelených dluhopisů a zvláštních daňových režimů pro partnerství nebo pro firmy působící
v pojišťovnictví a leasingu zámořských lodí; bude zahájeno vydávání licencí pro virtuální banky. Oblast inovací a
technologií považuje místní vláda za stěžejní pro budoucnost země a proto na ni vyčlenila celkem 44 mld. HKD, z toho
20 mld. HKD pro nadační fond k financování výzkumu, 16 mld. HKD pro univerzity k vybavení pro výzkum a vývoj, 5,5
mld. HKD na rozvoj technologického centra Cyberport podporujícího technologických firem a start-upů nebo 2 mld.
HKD na „reindustrializaci“ vybraných oborů. Ve vědeckém parku budou vytvořeny dva nové klastry zaměřené na
umělou inteligenci a robotiku a dále na zdravotnické technologie. Další podporu získal kreativní průmysl, turistický ruch,
profesní služby, stavební průmysl a mezinárodní doprava.

4. Iniciativa „město pro život“ zahrnuje zejména zdravotnictví a budování města vč. oblasti Smart City. 10 mld. HKD je
vyčleněno do stabilizačního fondu pro zdravotnictví, dalších 5 mld. HKD na akvizici zdravotnických zařízení a další
prostředky na vytvoření institutu genomové medicíny a implementaci 10ti letého plánu rekonstrukce nemocnic
vyhlášeného v roce 2016.

5. Iniciativa „péče o společnost a talenty“ podporuje zejména projekty v oblasti sociální péče. Např. 20 mld. HKD je
určeno na nákup 60 nemovitostí a 130 zařízení pro sociální péči.

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

Platební
bilance/mld.

HKD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Běžný účet 32,2 29,4 79,6 98,7 123,9 121,9

Kapitálový účet -1,609 -748 -128,6 -122,8 - 76,5 -184,0

Finanční účet -84,7 -85,7 - - - -

Celková
bilance

-57,9 139,1 288,0 8,9 250,5 7,6
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Devizové
rezervy/mil.
USD

311, 2 328, 5 358,8 386,3 431,4 424,7

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Pozn.: Od roku 2015 je kapitálový a finanční účet v jedné souhrnné položce

Na konci finančního roku 2017/18 dne 31.3.2018 dosáhly fiskální rezervy historicky nejvyšší hodnoty 1 102,9 mld. HKD
(zhruba 40 % HDP), devizové rezervy na konci roku 2017 činily 431,4 mld. USD. Na konci fiskálního roku 2018 dne
31.3.2019 činily fiskální rezervy 1 161,6 mld. HKD a devizové rezervy 424,6 mil. USD. Finanční stabilita státu je na vysoké
úrovni, což dosvědčují devizové rezervy i finanční rezervy. Zadluženost se týká zejména bankovního sektoru, tedy
soukromého sektoru.

Hrubá zahraniční zadluženost Hongkongu činila ve čtvrtém čtvrtletí 2017 celkem 12 220 mld. HKD. Hlavní podíl na
zahraniční zadluženosti ve výši zhruba 63 % je přisuzován bankovnímu sektoru.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. V Hongkongu operuje k
31.12.2018 celkem 186 zahraničních bank, z toho 152 s plnou licencí, 18 s omezenou licencí a 16 "Deposit-Taking
Companies", a fungovalo zde 48 reprezentačních kanceláří dalších bank a dále 160 poskytovatelů pojišťovacích služeb
např. AIA, AXA, ING atp. Dle dostupných statistik za rok 2016 má v Hongkongu své zastoupení 75 ze 100 největších bank
a 194 z 500 největších bank.

Hongkong nemá centrální emisní banku - v oběhu jsou bankovky různých vzorů ve stejné nominální hodnotě. Vydáváním
bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), která vlastní Hongkong Bank a
Hang Seng Bank, dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Od roku 1993 funguje jako centrální
banka Hong Kong Monetary Authority (HKMA), která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled. Emise
platidel je však záležitostí tří výše uvedených bank. Největší podíl na trhu má HSBC.

Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v Hongkongu. V Hongkongu je registrováno jedenáct čínských bank, z nichž
největšími jsou (Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Chiyu Banking
Corporation, Citic Bank International, Nanyang Commercial Bank, Wing Lung Bank) přičemž Bank of China je v současné
době druhá největší bankovní skupina po HSBC operující v Hongkongu.

Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85). V rámci
konkurenčního boje mezi hongkongskými bankami dochází jen k velmi malým výkyvům v poskytovaných úrokových
sazbách. Oficiální směnný kurz na konci roku 2017 byl 7,794 HKD/USD.

Hongkong byl v roce 2017 již druhý rok po sobě největší světovým trhem pro primární veřejné nabídky akcií a bylo na
něm získáno celkem 24,8 miliardy USD. Více než 80 % získaných finančních prostředků bylo přisuzováno finančním
institucím z pevninské Číny. Hongkong si udržel náskok v konkurenceschopnosti před Šanghají a Shenzenem jako
centrum pro získávání finančních prostředků, jemuž dávají přednost čínské společnosti. Po úspěšném zavedení programu
propojujícího šanghajskou a hongkongskou burzu v listopadu 2014 bylo dne 5. prosince 2016 zřízeno druhé spojení pro
obchodování s akciemi, a to s Shenzenem. Systém umožňuje mezinárodním investorům obchodovat s 881 akciemi
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kotovanými na shenzenské burze, zatímco oprávnění pevninští investoři mají přístup k 417 hongkongským akciím.

V květnu 2018 HK Monetary Authority revidovala směrnici pro virtuální banky a v polovině dubna 2019 udělila první 4
licence pro virtuální banky. Vláda podporuje technologie Fintech, které se stávají denní záležitostí.

Pojiš´tovnictví v roce 2018 tvořilo 3,7% HDP, tzv. gross premiums činilo 489,6 mld. HKD a v červnu 2018 zde bylo
uzavřených celkem 13 mil. životních pojistek.

1.7 Daňový systém

Daňové zatížení je nízké, struktura daní je jednoduchá a přehledná; clo neexistuje, VAT neexistuje, clem jsou zatíženy
pouze alkoholické nápoje (s obsahem nad 30 %), tabákové výrobky a hydro karbonové oleje.

Daň z příjmu má maximální sazbu 15 %, daň ze zisku 16,5 %.

Zisky z obchodu nebo podnikání jsou předmětem daně ze zisku. Příjmy z mezd a platů jsou předmětem daně z příjmu. Na
příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí
jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné
„teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu
převedeny. Další daně a poplatky jsou: dědická daň, daň ze sázek, správní poplatky.

V polovině roku 2018 vláda snížila běžnou korporátní daň z 16,5% na 8,25% u firem se ziskem do 2 milionů
hongkongských dolarů/HKD (zhruba 5,8 milionů CZK). Cílem opatření je podpořit start-upy a malé a střední podniky. V
zemi bylo zavedeno schéma podpory výzkumu, vývoje a inovací v podobě širokych daňových odpočtů.

Podrobnější informace.
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2. Zahraniční obchod a investice
Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong byl podle
údajů WTO 7. největším exportérem obchodního zboží v roce 2017 a 15. největším exportérem komerčních služeb. V roce
2018 57% reexportu pocházeůlo z Číny a tam rovněž směřovalo 55% hongkongského exportu vč. reexportu, který tvoří
naprosou většinu celkového exportu.

Export Hongkongu směřuje převážně do výrobních kapacit v oblasti jižní Číny, odkud se zboží následně dále reexportuje
do zahraničí.

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

Zahraniční obchod (mil. HKD)

2014 2015 2016 2017 2018

vývoz (domácí +
reexport)

3 617 468 3 558 418 3 588 300 4 212 800 4 457 900

dovoz 4 219 046 4 046 420 4 008 400 4 391 300 4 712 000

saldo -546 295 -441 141 -420 100 -178 500 -254 100

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu za rok 2018
Země Objem v mld. HKD

1. Čína 2 186,3

2. Tchaj-wan 338,4

3. Singapur 314,1

4. EU 312,0

5. Korea 278,3
6. Japonsko 260,0

Celkem 4 721,4
Teritoriální struktura vývozu za rok 2018

Země Objem v mld. HKD
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1. Čína 2 287,3

2. EU 380,7

3. USA 356,8

4. Indie 134,3

5. Japonsko 129,3

6. Tchaj-wan 86,2

Celkový vývoz 4 158,1

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

Obchod se službami v roce 2018 zaznamenal vývoz v objemu 891,4 mld. HKD (+9,6%) a dovoz 635,3 mld. HKD (+4,9%).
Struktura vývozu služeb podle objemu: cestovní ruch, doprava, finanční služby, ostatní služby. V dovozu jsou na prvním
místě cestovní ruch, následují dopravní služby, ostatní služby, výrobní služby a finanční služby.

Největším obchodním partnerem Hongkongu je kontinentální Čína. V kontinentální Číně jsou hlavními odběrateli
hongkongského vývozu exportní výrobní kapacity v přilehlé provincii Guangdong, kam byla přemístěna velká část
výrobních kapacit z Hongkongu a kde je Hongkong současně i největším investorem.

EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem. EU z Hongkongu dováží dopravní a strojírenské vybavení a
telekomunikace, směrem do Hongkongu pak vyváží dopravní, strojírenské a telekomunikační vybavení a chemikálie. V
oblasti služeb jsou hlavními oblastmi letecká doprava a obchodní a finanční služby.

2.3 Komoditní struktura

• Hlavními vývozními komoditami jsou: elektronické výrobky, oděvy, hračky a hry, textilní vlákna a látky, potraviny,
šperky, hodinky.

• Hlavními dovozními komoditami jsou: surové materiály a polovýrobky, spotřební zboží, potraviny, palivo; zboží je
však převážně dále reexportováno.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Hongkong je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

• Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou
• Hongkong je pro ČLR důležitý mezičlánek jejího obchodu
• Hongkong a ČLR jsou si navzájem významným zdrojem zahraničních investic
• Hongkong je pro čínské firmy klíčovým místem pro získávání kapitálu

Hongkong je největším zprostředkovatelem čínského obchodu – pokud započítáme reexporty – zhruba pětina celého
zahraničního obchodu ČLR je každoročně uskutečňována prostřednictvím Hongkongu. V případě, že bychom započítali
ještě zboží, které je v Hongkongu jen překládáno, byl by výše uvedený podíl ještě vyšší.

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Hongkongu s kontinentální Čínou je postupné rozšiřování dohody
CEPA (Mainland-Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje
bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Hlavní text dohody CEPA byl podepsán v červnu 2003, pomocí dodatků
se podmínky každoročně dále liberalizují, když v současné době prakticky všechno zboží vyrobené nebo s deklarovaným
původem v Hongkongu lze vyvézt do ČLR bez cla (s výjimkou několika citlivých položek). V červenci 2017 byla v rámci
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CEPA uzavřena "Investment Agreement" a dále "Agreement on Economic and Technical Cooperation". První smlouva
rozšiřuje působení mimo sféru služeb a druhá konsoliduje ekonomickou a technickou spolupráci mezi subjekty z
obou stran. Např. v současné době je plánován velký vědecko-technický park financovaný oběma stranami v oblasti na
společných hranicích, která byla v minulosti místem teritoriálních sporů. V prosinci 2018 byla v rámci CEPA uzavřena
"Agreement on Trade and Goods", podle které od ledna 2019 zboží hongkongského původu dovážené do Číny bude mít
nulové clo.

Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné
společnosti v Hongkongu, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

Kromě Číny má Hongkong uzavřenu CEPA s Novým Zélandem a SAR Macao.

Hongkong má platné smlouvy o volném obchodu (FTA) s těmito zeměmi: státy EFTA, Chile, Gruzie. Dále podepsal FTA s
ASEAN. V březnu 2019 podepsal FTA a inveswtiční dohodu s Austrálií. V jednání je FTA s Maledivami.

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

Dle zprávy World Investment Report 2018 (UNCTAD) byl Hongkong v roce 2017 s přílivem přímých zahraničních investic
(FDI) v objemu 104 mld. USD na 3. místě na světě a v Asii na druhém místě za kontinentální Čínou (136 mld. USD). V roce
2016 byl příliv ještě vyšší na úrovni 108 mld. USD. Podle odlivu PZI v roce 2017 byl na 3. místě v Asii s 83 mld. USD za
Japonskem a Čínou. Tyto hodnoty je třeba brát v kontextu toho, že firmy z kontinentální Číny často investiční prostředky
posílají přes Hongkong tak, aby potom v ČLR využívaly zvýhodněné daňové investiční pobídky pro zahraniční investory.

FDI (mld. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

75 114 175 108 104

Zdroj: InvestHK

Podle stejné zprávy UNCTAD byl v roce 2017 Hongkong podle objemu kumulovaných zahraničních investic na 2. místě
jako investor i příjemce po USA.

Celkový objem kumulovaných přímých zahraničních investic na konci roku 2017 činil 1 944 mld. USD (o rok dříve 1 626
mld. USD).

Teritoriální struktura kumulovaných FDI na konci roku 2017:
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• Britské Panenské ostrovy: 32,8%
• ČLR: 25,5 %
• Kajmanské ostrovy: 7,9 %
• Nizozemsko: 5,8 %
• Bermudy: 4,3 %
• Singapur: 2,5 %
• USA: 2,1 %
• UK: 2,2 %

Z teritoriální struktury je zřejmé, že do Hongkongu investují společnosti zejména přes tzv. daňové ráje.

Odvětvová struktura kumulovaných FDI na konci roku 2017:

• obchodní služby (zahraniční, velko i malo obchod): 51,7 %
•

profesní, podnikatelské a vzdělanostní služby: 15,4%

•
finance a bankovnictví: 14,9%

• doprava, skladování: 7,1%

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

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Žádná omezení pro zahraniční subjekty neexistují.
Investiční pobídky spravuje vládní organizace Invest HK.

V roce 2018 asistovala agentura InvestHK rekordnímu počtu 436 zahraničních společností z 43 zemí při zakládání nebo
rozšíření jejich obchodních aktivit v Hongkongu. Pořadí zemí podle počtu firem: ČLR 101 firem, USA 63, VB 43, Francie 26,
Austrálie a Singapour po 20. Mezi hlavní sektory patří: inovace a technologie 99 firem, turistika a pohostinství 61,
doprava a průmysl 59. Celkem bylo vytvořeno 5 268 pracovních příležitostí.

Vzrůstající trend je přičítán iniciativám Belt&Road a Greater Bay Area a zejména zavádění finančních instrumentů na
podporu inovací a technologií (viz předchozí kapitoly).
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3. Vztahy země s EU
Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě
sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání
Hongkongu pod čínskou nadvládu. Politické nastavení podtrhuje význam řádného uplatňování principu "jedna země, dva
systémy".

EU a Hong Kong každoročně zasedají ke společnému strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr vzájemné
spolupráce.

V pořadí 12. zasedání každoročního strukturovaného dialogu proběhlo 7. prosince 2018 v Bruselu, kde se obě strany
dohodly na posílení spolupráce v WTO při jeho plánované reformě. Byly posouzeny otázky odstraňování překážek
obchodu a v rámci akčního plánu i otázky celní nebo oblast IPR. Poprvé bylo nastoleno téma cirkulární ekonomiky.

Dne 16. listopadu 2017 proběhlo v Hongkongu 11. kolo strukturovaného dialogu EU – Hongkong. Během rozhovorů
HK potvrdil zájem uzavřít investiční dohodu s EU; v současné době probíhají technické rozhovory. Dále byla řešena otázka
zadávání veřejných zakázek a usnadnění přístupu evropských firem na místní trh v této oblasti, snazší zakládání účtů v HK
evropskými firmami nebo usnadnění dovozu masa z EU do teritoria. V předvečer dialogu proběhla expertní schůzka
v oblasti finančních služeb.

Desáté zasedání strukturovaného dialogu mezi EU uspořádané v Bruselu dne 17. listopadu 2016 dosáhlo následujících
významných výsledků: obě strany dospěly k ujednání o opatřeních k usnadnění vývozu masa a masných výrobků z EU,
dohodly se na pokračování dialogu a spolupráci v otázkách bezpečnosti potravin a otázkách souvisejících se zdravím,
uvítaly slibnou spolupráci v rámci nově zřízené Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví a dohodly setkání odborníků
k vyměně informací o nejnovějším vývoji ve svých investičních politikách. Obě strany se dále dohodly na dalším posilování
své dobré spolupráce ve WTO, rozhodly se koordinovat snahy v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími
rostoucími druhy a vzájemně se informovaly o uplatňování opatření v oblasti transparentnosti v daňových záležitostech
a opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) pod záštitou skupiny G20 a OECD.

Bilaterální vztahy mezi EU a Hongkongem se v průběhu roku 2017 nadále prohlubovaly zejména v oblastech finančních
služeb, celní spolupráce, životního prostředí, výzkumu, duševního vlastnictví, vzdělávání a kultury. Hongkong je z pohledu
EU považován za významného hráče v regionu a hlavní kanál pro obousměrný obchodní a investiční tok mezi EU a Čínou.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

V Hongkongu působí Kancelář EU, která zahájila svou činnost v r. 1993. Ve svém portfoliu má rovněž akreditované i
Macao. V současné době má v Hongkongu a Macau své zastoupení 17 z 28 členských zemí EU.

V teritoriu působí The European Chamber of Commerce in Hong Kong (www.eurocham.com.hk)

3.2 Obchodní vztahy země s EU
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V roce 2018 bylo v Hongkongu registrováno zhruba 2200 firem z EU. Ve stejném roce byl Hongkong na 20. místě mezi
obchodními partnery EU a 8. největším partnerem v Asii.

Export z EU do HK v roce 2018 činil 36,6 mld. EUR, dovoz 9,9 mld. EUR (meziročně přírůstek 10,7%) a kladné saldo
obchodní bilance činilo 25,8 mld. EUR.

Hongkong je 5. největším partnerem EU v Asii v obchodu se službami. Export do HK činil v roce 2018 13,4 mld. EUR a
dovoz 13,2 mld. EUR s kladnou bilancí ve výši 233 mil. EUR.

Přímé zahraniční investice z EU do HK činily v roce 2017 17,9 mld. EUR a Hongkong se stal 3. nejoblíbenější destinací pro
evropské investory. Z HK do EU přišly investice v objemu 51,6 mld. EUR a EU se tak dostala na 1. místo v teritoriální
struktuře investorů z Hongkongu. Nutno dodat, že většina investic z Hongkongu pochází z kontinentální Číny. Je
odhadováno, že 60% čínských investic do zahraničí jde před Hongkong a rovněž opačně.

V roce 2017 zůstala EU pro Hongkong 2. největším obchodním partnerem po Číně, zatímco pro EU je Hongkong 14.
největším obchodním partnerem v obchodu se zbožím a klíčový partner pro obchod se službami. V roce 2017 vzájemná
výměna zboží dosáhla 48,0 mld. EUR, export vzrostl o 5 % na 36,8 mld. EUR a dovoz činil 11,2 mld. EUR, obchodní
přebytek čínil 25,6 mld. EUR (v roce 2016 byl celkový obchodní obrat 53,2 mld. EUR při kladném saldu pro EU v objemu
16,8 mld. EUR; údaje Eurostat).

Hongkongské statistiky uvádí vzájemnou výměnu zboží v roce 2017 v objemu 632,0 mld. HKD/67,59 mld. EUR, dovoz z EU
do Hongkongu 284,9 mld. HKD/30,4 mld. EUR a vývoz z Hongkongu do EU 347,1 mld. HKD/37,1 mld. EUR.

V roce 2016 (posledním dostupné údaje) vzájemný obchod se službami činil 22,3 miliardy EUR, přičemž EU vykázala
schodek 461 milionů EUR.

Úspěšně se rozvíjely i investiční vztahy. EU byla v roce 2015 třetím nejvýznamnějším zdrojem přímých zahraničních
investic v Hongkongu za Britskými Panenskými ostrovy a pevninskou Čínou. Hongkong patří k deseti nejvýznamnějším
investorům v EU. V roce 2015 činil objem přímých investic EU v Hongkongu 119,4 miliardy EUR; objem přímých
zahraničních investic z Hongkongu do EU dosáhl 80,4 miliardy EUR (údaje Eurostat). Počet společností z EU v Hongkongu
dosáhl 2 107, a zůstal tak podle HK statistického úřadu největší skupinou zahraničních společností usazených
v Hongkongu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci rozvojových fondů a nástrojů EU je v Hongkongu možnost využití tzv. programu EUBIP – The European Union
Business Information Programme, jehož gestorem je Evropská obchodní komora v Hongkongu.

Podrobnější informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách European Chamber of Commerce in Hong
Kong.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Hongkong představuje pro ČR jeden z největších exportních trhů v Asii, resp. mimo Evropu vůbec, je významným zdrojem
příjmů z turistiky (cca 30 tis. osob ročně) a potenciálně i zdrojem investic. Jde o jedno z mála asijských teritorií, kde má ČR
aktivní obchodní bilanci (nepřetržitě od r. 1999).

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

Obchodní výměna ČR – HK (mil. CZK)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2014 7 544 3 980 11 524 3 565

2015 7 907 4 341 12 248 3 566

2016 6 844 4 105 10 949 2 739

2017 8 083 2 973 11 056 5 110

2018 9 058 2 695 11 753 6 363

Zdroj: ČSÚ ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Jak v případě dovozu, tak i ve vývozu je zboží převážně reexportováno z nebo do ČLR .

Hlavními položkami českého vývozu podle statistik za rok 2018 jsou:

1. El. kondenzátory
2. Telefonní přístroje
3. Obvody integrované elektronické
4. Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů
5. Sklo a skleněné výrobky
6. Stroje pro automatické zpracování dat, jednotky, snímače
7. Optické přístroje

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Hongkong (Čína)

14/29 http://www.businessinfo.cz/hongkong © Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

http://www.businessinfo.cz/hongkong


8. Transformátory, el. měniče, statické induktory
9. Hračky a sportovní potřeby
10.Izolované dráty

Z Hongkongu ČR dováží podle údajů za rok 2018:

1. Motory elektrické, generátory
2. Telefonní přístroje
3. Obvody integrované elektronické
4. Optické přístroje
5. Stroje pro automatické zpracování dat, jednotky, snímače
6. Transformátory, el. měniče, statické induktory
7. Oděvy a doplňky
8. Hodinky a části
9. El. kondenzátory
10.Formy na kaučuk

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle údajů ČNB vývoz služeb (kredit) v roce 2017 činil 1 589,1 mil. Kč, dovoz (debet) 926,0 mil. Kč a kladné saldo 663,2
mil. Kč. Vedle finančních služeb je obchod se službami z převážné části kategorie „ostatní nákladní doprava“, což
pravděpodobně představují poplatky za spediční služby.

Hongkongské firmy jeví zájem o spolupráci s českými firmami v oblasti dopravních a spedičních služeb, právních a
obchodních služeb. Velký prostor se nachází v oblasti finančních služeb – tj. financování projektů ve třetích zemích, služby
spojené s operacemi na akciových trzích (např. spolupráce na nových emisích akcií, získávání kapitálu apod.) a služby v
oblasti pojišťovnictví. Úspěšně lze nabízet software pro obráběcí stroje a řídicí systémy, či software ve stavebních
konstrukcích. Další možnosti jsou v segmentu sofistikovaných, specializovaných a unikátních služeb jako jsou např. módní
návrhářství, průmyslový a módní design, interiérová architektura, včetně prosazování českých výrobků – např. sklo,
osvětlovací zařízení apod., služby spojené s aktivním trávením volného času a orientované na cestovní ruch – např.
klasická, lázeňská, kongresová a incentivní turistika a související nabídka služeb touroperátorů v ČR. Tyto druhy služeb by
v budoucnu mohly tvořit významnou součást českého exportu do Hongkongu vedle služeb spojených s dopravou.

V listopadu 2017 a březnu 2018 se realizovaly dva úspěšné projekty ekonomické diplomacie se zaměřením na
kybernetickou bezpečnost (jeden v Hongkongu a druhý incoming do ČR), které naznačily budoucí směr spolupráce v
tomto sektoru služeb.

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

V současné době působí v Hongkongu kanceláře společností Elcom, Preciosa, Lasvit, Sans Souci a Home Credit. Řada
českých podnikatelů si pak v Hongkongu registruje firmy za účelem usnadnění platebního styku s obchodními partnery
z ČLR, nebo možnosti čerpání různých daňových výhod. V červnu 2016 zde založil český subjekt firmu Fund Genesis
Limited, která podniká v oblasti finančních služeb. Úspěšně již několik let na trhu působí firma s českým zakladatem
Startupr, která se věnuje zakládání firem. Na základě úspěšného působení na trhu český výrobce zdravotnické techniky
LINET v září 2018 vyslal z ČR k trvalému pobytu do teritoria svého regionálního zástupce. V roce 2019 vstupuje na místní
trh firma HOME CREDIT, která zde zvažuje vydat IPO.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s
Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014.

Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z
příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně
přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou
stranách již ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012.

Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi
Hongkongem a ČR (jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání odsouzených
osob a Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení). Datum účinnosti výše uvedených dohod bude stanovena
po ukončení ratifikačního procesu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, formou humanitární pomoci, financovanou cestou nevládních
organizací ze soukromých zdrojů. Hong Kong SAR rozvojovou pomoc nepřijímá.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Hongkongu spočívá v tom, že jím prochází značná část
zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 80 % do Hongkongu dovezeného zboží je
následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

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

Perspektivní sektory:

Civilní letecký průmysl

Byla zahájena stavba třetí ranveje a rozvoj Terminálu 2, projekt má být dokončen v roce 2023, celková investice je
odhadována na 150 mld. HKD/465 mld. CZK. Projekt bude kromě stavebních prací samotné ranveje a terminálu vyžadovat
také rozšíření odbavovacích systémů, úpravy v bezpečnostních systémech včetně kontroly leteckého provozu.

• 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
• 8803 – Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání
• 8526 – Radiolokátory apod., rádiové přístroje pro dálkové řízení

Dopravní průmysl a infrastruktura

Probíhá nebo se chystá výstavba řady infrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong – Zhuhai – Macao, tunelu Tuen
Mun – Chek Lap Kok Link a návazného dálničního obchvatu, logistického centra Tuen Mun, tunelu Tseung Kwan O – Lam
Tin, dopravní infrastruktury v Central Kowloon (poslední dva projekty budou dokončeny v roce 2021). Celkem se nyní
realizuje výstavba dálnic o délce 70 km v hodnotě 147 mld. HKD (455 mld. CZK).

• 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy
• 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

Železniční doprava

Probíhá či plánuje se realizace několika mega infrastrukturních projektů (např. rychlodráha Guangzhou – Shenzhen –
Hong Kong Express Rail Link, stavba nových linek metra South Island Line, North Island Line, West Kowloon Culture
District, Shatin – Central Link aj.). V současné době je ve výstavbě 53 km železnic/kolejové dopravy s 12 stanicemi
v hodnotě 100 mld. HKD/310 mld. CZK. V plánu výstavby je 35 km kolejové dopravy s 18 stanicemi v hodnotě 147 mld.
HKD/460 mld. CZK.

• 8603 - Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové
• 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
• 8607 - Části, součásti vozidel železničních aj. kolejovou dopravu
• 8604 - Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových
• 8609 - Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
• 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Nábytkářský průmysl, sklářský a keramický průmysl, stavební průmysl
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Odbytové možnosti souvisí s novou výstavbou bytových a kancelářských komplexů i výstavbou hotelů. Výrobky českého
sklářského průmyslu se stále více uplatňují formou velkých projektů jako jsou velkorozměrové lustry, skleněné skulptury a
architektonické prvky. Vysoká kupní síla obyvatel Hongkongu a oblíbenost města jako nákupního centra ze strany
movitých občanů Číny, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla,
skleněné bižuterie, nábytku atd.

• 9403 - Nábytek ostatní části součásti
• 4418 - Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
• 7010 - Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
• 9405 - Svítidla a jejich části a součásti
• 7001 - Masivní sklo v kusech
• 7008 - Jednotky izolační z několika tabulí ze skla
• 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Kovozpracovatelský průmysl

Panuje dlouhodobá rostoucí poptávka po nové výstavbě bytů, kanceláří a dalších veřejných zařízení. Například do roku
2024 bude postaven na ostrově Lantau kancelářský a obytný komplex Tung Chung o rozloze 1 mil. m2, do roku 2031
bude vybudováno satelitní město New Town v North East New Territories s 38 tis. pracovních příležitostí.

• 7301 - Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
• 7305 - Trouby trubky z železa oceli
• 7308 - Konstrukce části desky tyče aj. z železa a oceli

Chemický průmysl

V rámci uvedených položek nelze Hongkong označit za koncový trh. Jedná se spíše o možnosti reexportu zejména do
kontinentální Číny. Obchod s uvedenými položkami je ve velké míře zprostředkován obchodními společnostmi se sídlem
v Hongkongu.

• 3818 - Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku
• 2508 - Jíly ostatní kyanit ap jíly šamotové dinasové

Strojírenský průmysl

Spolu s rychlým stavebním rozvojem v Hongkongu souvisí zvýšená poptávka po strojírenském vybavení, jako jsou např.
stroje ke zpracování materiálů a k obrábění kovů, zdvíhací zařízení, součásti jeřábů, stavební stroje apod. Blízkost
průmyslových center v deltě Perlové řeky a smlouva CEPA o těsnějším ekonomickém partnerství Hongkong/Čína vč.
bezcelního obchodu u vybraných komodit vytváří další možnosti vývozu strojírenské produkce do teritoria.

• 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
• 8444 - Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
• 8457 - Obráběcí stroje
• 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
• 8431 - Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj.
• 8428 - Zařízení zdvihací nakládací manipulační

Energetický průmysl

Spotřeba elektrické energie je v Hongkongu jedna z nejvyšších na světě a místní nabídka nepostačí k pokrytí poptávky po
elektřině. Hongkong se postupně snaží nebýt tolik závislý na dodávkách elektrické energie a podporuje například výrobu

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Hongkong (Čína)

18/29 http://www.businessinfo.cz/hongkong © Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

http://www.businessinfo.cz/hongkong


z obnovitelných zdrojů (větrná, solární energie) nebo se snaží najít způsoby využití odpadní energie. Roste také poptávka
po zvyšování (v současnosti velmi špatné) energetické účinnosti budov, ať už stávajících nebo nové výstavby.

• 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
• 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství v Hongkongu je limitované, dováží se 95 % zemědělských produktů. Hongkong dováží sušené mléko, maso a
masné výrobky (uzeniny). Prostor je rovněž pro biopotraviny a zdravou výživu. Odstranění cla na dovoz vína a piva v roce
2008 (dříve 40 %, resp. 20 %) zlepšuje možnost dodávek na vyspělý spotřebitelský trh Hongkongu a zároveň re-exportu
do dalších zemí regionu. Vládní, ale i soukromé subjekty postupně z Hongkongu budují centrum obchodu s vínem nejen
pro čínský trh, ale pro celou prudce rostoucí oblast jihovýchodní Asie. Potenciál se jeví rovněž ve strojích na průmyslové
zpracování nápojů, např. pivovary. smetana nezahuštěná, neslazená

• 0402 - Mléko, smetana zahuštěná, slazená
• 0401 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
• 0404 - Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené
• 0208 - Maso a droby jedlé, čerstvé, chlazené nebo mrazené
• 1601 - Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd.
• 1602 - Přípravky, konzervy a jiné z masa drobů krve
• 1704 - Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
• 1902 - Těstoviny i vařené nadívané a jinak upravené
• 2201 - Vody minerální sodovky neslazené
• 2203 - Pivo ze sladu
• 2204 - Víno z čerstvých hroznů
• 8438 - Stroje na průmyslové zpracování potravin a nápojů (např. pro pivovary)

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Oblast zdravotnictví patří jednoznačně mezi priority hongkongské vlády a tomu odpovídá i podíl vládních výdajů do
zdravotnictví, který činí cca 17 % z celkového ročního rozpočtu. V hodnotovém vyjádření to bylo v roce 2016 celkem 57
mld. HKD/180 mld. CZK a za posledních 10 roků jde o nárůst o 90%. V letech 2015-16 byla vynaložena na vybavení
státních nemocnic a klinik 1 mld. HKD/3,1 mld. CZK. Během příštích 10ti let chce vláda do zdravotnictví investovat 200
mld. HKD (620 mld. CZK) vč. výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemocnic. Zveřejněný 10ti letý plán rozvoje
nemocnic plánuje výstavbu nové nemocnice Kai Tak a rozšíření či obnovu dalších deseti, což vytváří potřebu 5 tisíc nových
nemocničních lůžek a 94 operačních sálů. S ohledem na rychle stárnoucí populaci si vláda stanovila jako hlavní
dlouhodobé cíle další zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných zdravotních služeb a zařízení. Potencionálními exportními
položkami jsou zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, lékařský chirurgický a
stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením aj.

• 3005 - Vata gáza obinadla
• 9018 - Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje
• 9402 - Lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením
• 9401 - Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná lůžka
• 9022 - Rentgenové přístroje pro lékařské účely

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které
bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují
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postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v
odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Hongkong má
ve výstavbě první spalovnu městského odpadu a recyklace spojená s využitím odpadu jako obnovitelného zdroje energie
jsou vládní prioritou. Šanci mají rovněž firmy vyrábějící měřicí přístroje a příslušenství.

• 8421 - Stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
• 8416 – Hořáky pro topeniště, rošty, přikládání zaříz.

Služby

Hongkong je globálním finančním centrem a sídlem tisíců mezinárodních společností, které zde založily své celosvětové
nebo regionální centrály. Tyto entity jsou středem pozornosti počítačových hackerů. Poptávka po informačních
technologiích a zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a finančních technologií (FinTech) v Hongkongu prudce roste.

Perspektivními odvětvími pro investice jsou zejména: obchod, finanční služby, obchodní a profesionální služby,
pojišťovnictví.

• CPA 63 - informační služby

Aktuální sektorové příležitosti pro Hongkong

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

5.2 Kalendář akcí

Termín Název akce Organizátor Aktivity GK Hongkong

16.-19.8.2018 Oficiální účast MZe ČR na
veletrhu HKTDC FoodExpo,
Hongkong

HKTDC GK poskytl součinnost
českým potravinářským
firmám vystavujícím na
českém pavilonu.

17.8.2018 Festival českého piva a vína
v Hongkongu

GK Hongkong Jako projekt ekonomické
diplomacie zorganizoval
Generální konzulát ČR v
Hongkongu v hotelu
Renaissance Harbour View
podpůrnou akci k
oficiálmní české účasti na
FoodExpo. Zúčastnilo se 10
českých firem a cca 100
místních odborníků.

17.-21.9.2018 Podnikatelská mise českých GK Hongkong GK Hongkong připravil
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firem se zaměřením na
oblast Smart City do
Hongkongu

projekt ekonomické
diplomacie/PROPED s
účastí na mezinárodní
konferenci Smart City v
HKSTP a další B2B jednání s
firmami z oboru v HK. Z ČR
se zúčastnily 4 subjekty.

18.-20.10.2018 MIF – Macao International
Trade and Investment Fair

Macao International Trade
and Investment Institute –
IPIM

GK se zúčastnil s
informačním stánkem.

25.-28.10.2018 Účast na veletrhu Eco Expo
v Hongkongu

Messe Frankfurt, HKTDC GK Hongkong poskytl
součinnost českým firmám
při účasti na veletrhu;
bohužel ji využila jen jedna
firma, která vystavovala
společně s GK na stánku s
9m2.

5.-7.12.2018 Prezentace na veletrhu
SmartBiz Expo, Hongkong

Hong Kong Trade
Development Council -
HKTDC

Prezentace ČR a možností
obchodní spolupráce v
rámci veletrhu určeného
pro SME, kde měl GK
Hongkong umístěn vlastní
informační stánek.

28.-30.3.2019 Prezentace na veletrhu
environmentálních
technologií MIECF-Macao
International
Environmental Cooperation
Forum & Exhibition

Macao International Trade
and Investment Institute –
IPIM

GK Hongkong připravil
vlastní stánek v rámci
expozice Eurochamb.
Stejnou variantu využily 2
české firmy.

6.5.2019 Festival českého piva a vína GK Hongkong, MZe, Svaz
vinařů

Akce proběhla jako projekt
ekonomické diplomacie za
účasti 15 českých firem a
120 místních odborníků.
Osobně akci podpořil svým
vystoupením náměstek
ministra zemědělství J.
Fialka a generální konzul.

7.-10.5.2019 Potravinářský veletrh
HOFEX

MZe, GK Ministerstvo zemědělství
uspořádalo účast jako
oficiální českou participaci
s účastí 14 firem.
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Další akce v kalendáři pro rok 2019:

22.5.2019 Matching českých turistických kanceláří v Hongkongu, jako projekt ekonomické diplomacie
realizuje zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem.

13.-16.6.2019 Česká účast na veletrhu International Travel Expo v Hongkongu, jako projekt ekonomické
diplomacie realizuje zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem.

30.10.-2.11.2019 Česká účast na veletrhu environmentálních technologií ECO Expo Asia v Hongkongu. Konzulát
plánuje akci jako projekt ekonomické diplomacie.

7.-9.11.2019 Účast českých firem na veletrhu HK International Wine & Spirits Fair, kterou generální konzulát
podpoří matchmakingovým koktejlem s partnery.

Kalendář akcí je v průběhu roku stále aktualizován.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního
obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti
doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.

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

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý
dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních
dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.

V Hongkongu nepůsobí hypermarkety typu Carffour, Tesco, Ahold apod. V Hongkongu operují řetězce prodejen
potravin-supermarketů Park'n'Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru drogerie a kosmetiky mají dominantní
postavení prodejny Watson's a Mannings.

V Hongkongu je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod.,
navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny slušně prosperují, díky vysoké kupní síle obyvatelstva
a návštěvníkům Hongkongu.

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

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány.

Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní je zatížen např.:

• alkohol (s obsahem nad 30 %)
• tabákové výrobky
• hydro-karbonové oleje.

Kontrole v dovozu a vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky apod.). Na všechny exporty, importy a
reexporty se uplatňuje deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované hodnoty zboží + 0,125 HKD za
každý dalších 1 000 HKD), přičemž u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a hodnotu. U dovážených
vozidel se uplatňuje registrační poplatek v procentech maloobchodní ceny vozidla.
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Nehledě na výše uvedené každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je povinen podat deklaraci v
písemné nebo v elektronické formě během 14 dnů od data uskutečnění operace.

Podrobnější informace.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Investoři mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení. Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá
společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky zahraniční společnosti (Branch of
Foreign Company). Tyto společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv. Companies Registry a zároveň musí
každoročně obdržet Business Registration Certificate od Business Registration Office of the Inland Revenue Department.
Fyzická osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data
zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v zahraničí, které se musejí registrovat v Companies
Registry do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.

Postup je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani
jakákoliv depozit nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup frančízy, patentů nebo
know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je
postup stejný ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet spoluvlastníků, akcionářů soukromé i veřejné
společnosti může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo rezidentury vlastníků.

Celý proces registrace je nejlepší zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je účetnictví, včetně daní apod.
činí cca 3500 USD/rok). Výborná zkušenost je s firmou specializovanou na zakládání firem: http://startupr.hk

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

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však
nezbytná.

V Hongkongu se koná ročně asi 300 mezinárodních konvenčních a exhibičních akcí. Většina veletrhů patří k
nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé jsou veletrhy módy a
doplňků, mezi největší na světě patří veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie, šperků a hodinek. Z
pohledu českých zájmů nabývá na důležitosti veletrh ekologických zařízení a technologií ECO Expo v říjnu a veletrh
zdravotnické techniky v květnu, kde Generální konzulát ČR v Hongkongu ptravidelně organizuje českou expozici. Dlouhou
a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k
největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2 konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52
různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009
dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu na 83 000 m2.

V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé výstaviště - Asia World Expo, které je postaveno na ostrově Lantau
nedaleko letiště. Jedná se o moderní areál s velkou krytou plochou (možnost současného pořádání až 3 veletrhů),
vybavený příslušnou infrastrukturou a rychlým spojením do centra. Na místě dále pokračuje výstavba hotelových kapacit,
nákupních center i např. golfového hřiště. Celý projekt je vystavěn na umělé, do moře navezené ploše a zaručuje
bezproblémový přístup přes přístavní, letištní i železniční terminál i pro rozměrné a těžké exponáty. Záměrem vlády je
využívat nové výstaviště spíše pro průmyslově orientované expozice. Např. vždy koncem října se zde koná Eco Expo Asia,
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zaměřený na ekologické technologie, a veletrh stavebních materiálů a strojů.

Aktuální seznam veletrhů a výstav.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkongská vláda velmi dbá o ochranu duševního vlastnictví a s ní související problematiku padělání obchodních
značek a nelegální reprodukce uměleckých děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých značek
spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“ spotřební zboží
(hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní policií. Dle sdělení
hongkongské hlavní celnice v současné době na území Hongkongu neexistují výrobní kapacity pro výrobu padělaného
zboží včetně uměleckých děl na nosičích (CD, DVD). Pokud se na hongkongském trhu objevují padělky, pochází výhradně
ze sousedních provincií kontinentální Číny. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího hranici mezi
Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy padělaných výrobků celkem úspěšně.

Od roku 2006 využívá hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných obchodních značek na
veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme (FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích, kde je zřízen
společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong Brands Protection Alliance – dále jen Stánek. Pro české firmy je
důležité vědět, že stížnost ve stánku může podat jakákoliv firma (nemusí být tedy členem Aliance, na veletrhu vystavovat,
nebo mít značku registrovanou v Hongkongu), ale musí mít k dispozici a předložit ihned všechny potřebné doklady.
Vyšetřování probíhá velmi rychle – např. na Hong Kong Intl. Toys and Gift Fair byla podána stížnost, během 24 hodin byla
záležitost došetřena, do 2 dnů proběhl soud – hned v prvním stání byl pachatel odsouzen k 1 měsíci vězení s podmínkou
na 1 rok a pokutě 3000 HKD.

Na jednom z hongkongských veletrhů se vyskytly rovněž padělky zboží českého výrobce. Po předložení příslušné
dokumentace byly padělky zabaveny a jejich vystavovatel, který nebyl přímým výrobcem padělků, se ocitl na seznamu
hříšníků. V případě opakování prohřešku bude daná firma, ač byla pouze prostředníkem, vyloučena z účasti na veletrzích a
výstavách v Hongkongu.

The Intellectual Property Department of the HK Government je zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci
softwaru v HK.

Kromě toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma poskytovaná EU IPR Helpdesk. Poskytují informace i o
Hongkongu a Macau.

6.6 Trh veřejných zakázek

Trh v oblasti veřejných zakázek je transparentní a standardizovaný. Dodavatelé veškerého zboží a služeb, které jsou
hrazeny z veřejných zdrojů, jsou vybíráni mezinárodními tendry. Standardní tendrové podmínky a Všeobecné kontraktační
podmínky jsou k dispozici na internetové adrese.

Dne 14. 6. 2012 schválila hongkongská Legislativní rada (LegCo) vůbec první „Zákon o hospodářské soutěži“ –
(Competition Bill) v samotné historii Hongkongu. Došlo tak k ukončení mnohaletého procesu plného diskusí a ostré
kritiky zejména velkých obchodních uskupení a jejich příznivců z řad zákonodárců, kterým jeho absence v žádném případě
nevadila. Hongkong jakožto asijské finanční centrum byl poslední z velkých rozvinutých ekonomik, které chyběla právní
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norma pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon vstoupil v platnost v prosinci 2015.

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

Soudnictví pracuje nezávisle a rychle. Kromě obecných soudů se obchodní spory řeší u Hong Kong International
Arbitration Centre. Před zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena místní policií.

Trestní oznámení lze podat u místní policie (Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem na
crimeinformation@police.gov.hk

Seznam právnických a advokátních kanceláří.

Hongkong je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním právním prostředím se standardními podnikatelskými
riziky, v případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd.
neexistují.

ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se
zvýšenou četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno,
že se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické
přítomnosti svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento způsob značně usnadňuje čínským
společnostem platební styk se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např. různá daňová zvýhodnění.
Částečnou prevencí před podvodným jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním platby. Zpravidla by se
mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a ne v kontinentální Číně. Detailní postup při podezření na podvodné
chování firmy z Hongkongu najdete na webových stránkách MZV ČR.

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

Věcnost, předávání vizitky oběma rukama, dress-code.

Úřední jazyk:

• čínština (kantonská)
• angličtina
• čínština (mandarin)

Státní svátky:

• leden/únor – Lunární nový rok (*lunární svátky mají pohyblivé datum)
• duben – Ching Ming festival, Velikonoce,
• květen – Svátek práce, Buddhovy narozeniny
• červen – Tuen Ng festival
•
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červenec – vznik Hong Kong SAR
• září – Chinese Mid-Autumn festival
• říjen – státní svátek ČLR, Chung Yeung festival
• prosinec – Vánoce

Pracovní doba:

• Po–Pá 09:00–17:00, So 09:00–13:00
• Obchody Po–Pá 10:00–19:00, So–Ne, déle
• (24 hodinový prodej základního zboží v řetězci Seven Eleven aj.)

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

Oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.

Hongkong je bezpečné teritorium.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou k zaměstnání občana ČR je pracovní vízum. Obecnou podmínkou pro získání pracovního víza je kvalifikace,
která se na disponibilním trhu práce běžně nevyskytuje.

Podrobnější informace o podmínkách k získání pracovního víza.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Poskytuje se za úhradu. Doporučuje se mít uzavřené zdravotní pojištění.

Doporučená vakcinace proti japonské encefalitidě a hepatitidě A a B - není však povinná.

Nemocnice:

• ostrov Hongkong – Queen Mary Hospital (2855 3838), 102 Pok Fu Lam Rd. Pok Fu Lam
• poloostrov Kowloon – Queen Elizabeth Hospital (2958 8888), 30 Gascoigne Rd. Yau Ma Tei
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre
23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
tel.: +852/ 2802 2212
fax: +852/ 2802 2911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz
web: www.mfa.cz/hongkong

teritoriální působnost: Hongkong a Macao
generální konzul: Jan Juchelka

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

• Teritoriální odbory: MZV ČR
• Teritoriální odbory: MPO ČR

V roce 2013 zahájila svou činnost v Hongkongu zahraniční kancelář ČCCR CzechTourism, Jan Urban - ředitel, e-mail:
urban@czechtourism.com

Ostatní české instituce v Hongkongu zastoupeny nejsou. V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade,
CzechTourism, v Šanghaji - CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade. Od roku 2016 je otevřena
kancelář CzechTrade i v Guangzhou.

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

• Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc
• Užitečné informace – www.mzv.cz/hongkong
• Časový posun + 7 SEČ, + 6 SELČ
• Mezinárodní tel. kód: +852

7.4 Internetové informační zdroje

• Hong Kong Trade Development Council, e-mail: hktdc@tdc.org.hk, web: www.tdctrade.com
• Hong Kong General Chamber of Commerce, e-mail: chamber@chamber.org.hk, web: www.hkgcc.org.hk
•
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Chinese General Chamber of Commerce, e-mail: cgcc@cgcc.org.hk, web: www.cgcc.org.hk
• Federation of Hong Kong Industries, e-mail: fhki@fhki.org.hk, web: www.fhki.org.hk
• Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong, e-mail: cma@cma.org.hk, web: www.cma.org.hk
• Hong Kong Chiu Chow Chamber of Commerce (provincie Guangdong), e-mail: mail@Chiuchow.org.hk, web:

www.chiuchow.org.hk
• Generální konzulát ČR v Hongkongu: www.mzv.cz/hongkong
• Doing Business in Hong Kong: www.business.gov.hk
• Malé a střední podniky: www.sme.gcn.gov.hk
• Veletrhy a výstavy: www.hktdcfairs.com
• Žluté stránky HK: www.yp.com.hk
• Business Licence Information Service: www.licence.tid.gov.hk
• Seznam vládních kontaktů a úřadů: www.info.gov.hk/orgindex.htm
• Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk
• Obchodní rejstřík: www.cr.gov.hk/en/home/index.htm
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