
Souhrnná teritoriální informace Severní Makedonie

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopji (Severní Makedonie) ke
dni 31. 5. 2019 15:58

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled (s.2)

2. Zahraniční obchod a investice (s.25)

3. Vztahy země s EU (s.42)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.49)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.61)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.70)

7. Kontakty (s.90)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Severní Makedonie

1/97 http://www.businessinfo.cz/makedonie © Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

http://www.businessinfo.cz/makedonie


1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1. 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1.1 Oficiální název státu

Ústavní název země je Republika Severní Makedonie (Republika Severna Makedonija).

Ve vnitřních záležitostech a bilaterálních vztazích, včetně bilaterálních mezinárodních smluv, mezi ČR a Severní Makedonií
se používá název Severní Makedonie (MK).

Vláda Zorana Zaeva dokázala splnit svou hlavní prioritu, když se jí podařilo prosadit přijetí ústavních změn souvisejících
s naplněním Prespanské dohody s Řeckem. Poslední, třetí, hlasování v Parlamentu, nebylo, stejně jako předchozí fáze,
prosté napětí. Hlasování bylo opakovaně odloženo a skončilo až v pátek 11. ledna večer, kdy se pro přijetí změn ústavy
vyslovilo 81 ze 120 poslanců. Zástupci opoziční VMRO-DPMNE se hlasování nezúčastnili a její předseda H. Mickoski vyzval
k vyhlášení předčasných parlamentních voleb. Těsné kvalifikované většiny bylo dosaženo až po dlouhých zákulisních
jednáních. V poslední fázi činily největší potíže dvě malé opoziční albánské strany, Aliance pro Albánce a jedno z křídel
(Kasamiho) hnutí Besa (obě politické skupiny disponují po dvou mandátech). Ty vystoupily s několika pozměňovacími
návrhy národnostní povahy, z nichž některé byly neakceptovatelné především pro „přeběhlíky“ z řad nacionalistické
VMRO-DPMNE a zřejmě i pro Řecko. Kompromisu se podařilo dosáhnout až po sérii jednání premiéra Zaeva s Kasamim,
když některé z požadavků albánských stran byly přijaty, dalším premiér přislíbil vyjít vstříc později ve formě zákonů.

Opakované výzvy VMRO-DPMNE k vyhlášení předčasných parlamentních voleb velmi zaujaly nemalou část hlavní vládní
strany SDSM. Po dlouhém lavírování však potvrdil 12. února výkonný výbor strany, že nebude iniciovat předčasné
parlamentní volby. Strana tak (mj. pod vlivem jasných doporučení ze strany EU a ČS EU) odolala lákadlu kladných
volebních preferencí a jistoty (přepokládaný pokles preferencí v případě nezahájení přístupových rozhovorů do EU) a
rozhodla se soustředit na reformní agendu a posílení šancí země na zahájení přístupových rozhovorů do EU.

O dosažení tohoto cíle bude již usilovat pod novým ústavním jménem. 12. února 2019 nabyly účinnosti změny ústavy
související s Prespanskou dohodou a z Makedonské republiky se stala Republika Severní Makedonie. Oznámení ve sbírce
zákonů navazovalo na přijetí nóty od Řecka, která notifikovala ratifikaci přístupového protokolu řeckým parlamentem.

Po prosazení ústavních změn měla vláda příležitost se plně soutředit na prosazení klíčových reformních zákonů v rámci
snahy přiblížit se Evropské unii.
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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
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1.1 Oficiální název státu, složení vlády

1.1.2 Složení vlády

Makedonská vláda má 28 členů (předseda, 3 místopředsedové, 15 resortních ministrů z které 2 mají i funkce místopřesda
vlády a 7 ministrů bez portfeje) a patří v regionu k nejpočetnějším.

Jméno Funkce

Zoran Zaev

(SDSM)

Předseda vlády

Bujar Osmani

(DUI)

Místopředseda vlády, zodpovědný za evropské
záležitosti
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Hazbi Lika

(DUI)

Místopředseda vlády, zodpovědný za politický systém a
vztahy mezi komunitami, tj. pro provádění Ohridskou
rámcovou dohodu

Kočo Angjušev

(Hospodářská komora Makedonie)

Místopředseda vlády, zodpovědný za hospodářské
záležitosti a koordinaci s hospodářskými zdroji

Dragan Tevdovski

(SDSM)

Mínistr
financí www.finance.gov.mk

Oliver Spasovski

(SDSM)

Místopředseda vlády a Ministr vnitra
www.mvr.gov.mk

Nikola Dimitrov

(SDSM)

Ministr zahraničních věcí
www.mfa.gov.mk

Radmila Šekerinska Jankovska

(SDSM)

Místopředsedkyně vlády a Ministryně obrany
www.mod.gov.mk

Renata Treneska Deskoska

(SDSM)

Ministryně spravedlnosti
www.pravda.gov.mk

Kreshnik Bekteshi Ministr hospodářství
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(DUI) www.economy.gov.mk

Ljupčo Nikolovski

(SDSM)

Ministr zemědělství, lesnictví a vodohospodářství
www.mzsv.gov.mk

Venko Filipche

(SDSM )

Ministr zdravotnictví
www.zdravstvo.gov.mk

Arber Ademi

(DUI)

Ministr školství a vědy
www.mon.gov.mk

Suhejl Fazliu

(Aliance pro Albánce - Národní demokratická renesance)

Ministr pro místní
samosprávu www.mls.gov.mk

Goran Sugareski

(SDSM)

Ministr dopravy a spojů
www.mtc.gov.mk

Sadula Duraku

(DUI)

Ministr životního prostředí a územního plánování
www.moepp.gov.mk

Mila Carovska

(SDSM)

Ministryně práce a sociálních věcí
www.mtsp.gov.mk
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Asaf Ademi

(SDSM)

Ministr kultury
www.kultura.gov.mk

Damjan Mančevski

(SDSM)

Ministr pro informatiku a veřejnou správu
www.mioa.gov.mk

Robert Popovski

(SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za komunikaci,
odpovědnosti a transparentnosti

Edmond Ademi

(SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za Diasporu

Elvin Hasan

(Strana hnutí Turků v koalici se SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za zahraniční investice

Muzafer Bajrami

(Strana pro celkovou emancipaci Romů)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za provádění Strategie
pro zlepšení situace Romů v R. Makedonii

Zorica Apostoloska

(NSDP)

Ministryně bez portfeje- zodpovědná za zahraniční
investice
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Zoran Šapurič

(LDP)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za regulace pro
zlepšení investičního prostředí pro domácí podniky

Bardul Dauti

(DUI)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za zahraniční investice

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

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

1.2.1. Počet obyvatel a hustota na km².

Počet obyvatel v Severní Makedonii podle nejnovějších údajů Státního statistického úřadu je 2 075 301 (Státní statistický
úřad z 31.12.2017).

Porodnost (latinsky natalita) je elementární demografický ukazatel. V Republice Severní Makedonii v roce 2017 se živě
narodilo 10.5 na 1000 obyvatelů.

Úmrtnost latinským slovem mortalita v roce 2017 je 9.8 na 1000 obyvatelů.

Hustota je 79,3 obyvatel na km2

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

* Poslední sčítání lidu proběhlo v r. 2002. Další pokusy o řádné sčítání lidu v letech 2011- 2012 skončily fiaskem, nový
termín sčítání je 2021.
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1.2.2. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Údaje o deklarovaném etniku sčítání lidu v roce 2002 ukazují že je identifikováno 64,18% populace jako Makedonci,
25,17%
Albánci, 3,95% jako Turci, 2,66% jako Romové, 1,78% jako Srbové, 0,84 jako Bosniaků, 0,48% jako Vlachů a 1,04% dalších.
64% populace je křesťanské náboženství, z nichž (0,5% jsou katolíci), a 36% jsou muslimové. V Republice Severní
Makedonie úřední jazyk je makedonština.
V regionech, kde žije Albánec nad 25%, byla zavedena dvojjazyčnost.

Územní rozložení obyvatelstva v zemi vykazuje výrazný nepoměr. 57,8% z celkového počtu obyvatel žije ve městech,
přičemž největší koncentrace je zaznamenána v hlavním městě Skopje (20,5%).

Věková struktura obyvatelstva má významné změny. Podíl mladé populace (0-14 let) celková hodnota se snížila z 20,4%
na 16,9% a podíl staré populace (65 let a více) se zvýšil z 10,7% na 12,4%. Pokud jde o věk populace, makedonská
populace stárne.

Průměrný věk je 38 let, tj. 37,1 let u mužů a 38,8 let u žen. Věková struktura obyvatelstva přímo ovlivňuje reprodukční
schopnost obyvatelstva - s poklesem populace úrodné populace, bez ohledu na úroveň plodnosti, se počet porodů
snižuje. Věková struktura obyvatelstva také úměrně ovlivňuje úmrtnost obyvatelstva. Se zvyšujícím se počtem obyvatel
staré populace se také zvyšuje počet potenciálních úmrtí.

Očekávaná délka života je 72,97 let u mužů, 77,05 žen a průměrně 74,98 let života, což je mírný nárůst v porovnání s
předchozími lety, a rozdíl mezi pohlavími zůstává stejný, přičemž ženy mají delší dobu života. Průměrná délka života
mužů. Průměrná délka života v Republice Severní Makedonie je výrazně nižší ve srovnání s ostatními zeměmi a pět let
pod průměrem EU

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

* Problémem při příprava STI pro Severní Makedonie zůstává nemožnost získat aktuální statistiky kvůli harmonogramu
Státního statistického úřadu, podle kterého by měly být informace pro rok 2019 publikovány až po 1.7.2019 (viz
http://www.stat.gov.mk/ KalendarSoopstenija_en.aspx?rbrtxt=6).

1.2.3. Národnostní složeníMakedonci: 1 297 981 nebo 64,18%.
Albánci: 506 083 nebo 25,17%
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Turci: 77,959 nebo 3,85%
Romové: 53,879 nebo 2,66%
Srbové: 38,939 nebo 1,78%
Bosniaci 17,018 nebo 0,84%

Jiný -Arumuni, Bulhaři... 2,2%

Poznámka: Romské obyvatelstvo je obvykle v oficiálních statistikách podceňováno a může představovat 6,5-13%
populace Severní Makedonie.

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

1.2.4. Náboženské složení

Většinové: pravoslavné vyznání, muslimské vyznání

Pravoslaví: 64,7%
Islám: 33,3%
ostatní: 2%

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

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 makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

HDP (mil. USD) 11.332 11.751 11.623 11,420 11.700

HDP na osobu
(USD)

5.485 5213.54 5249.22 5245.36 5372.12

Reálný růst HDP
(%)

3,5 3,8 2,4 2,5 3,0

Inflace (průměr v
%)

-0,2 0,5 -0,2 0,3 0,3

Nezaměstnanost
(%)

27,6 24,6 24,0 23,4 19,5
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Vývoz (mil. EUR) 4.933,8 5.224,8 5.650,2 5,5829 6.194

Dovoz (mil. EUR) 7.276,1 6.824,9 7.877,2 7,4057 8,116

Bilance běžného
účtu (mil. EUR)

-163,9 -161,9 -281,7 -218,8 -257,1

Bilance
finančního účtu
(mil. EUR)

111,6 103,6 71,5 77,2 76,2

Deviz.rezervy (mil.
EUR)

2.436,5 2.389,0 2.485,2 2,343 2,451

Zahraniční dluh
(mld. EUR)

5.954,4 6.213,9 6.444,9 6,767 6,542

Devizový kurz
(EURO/MKD)

61,14 61,41 61,41 61,49 61,41

Saldo státního
rozpočtu (v %
HDP)

-4,2 -5,1 -4,8 -3 -3,2

Zdroje: Ministerstvo financí a Národní banka Severní Makedonie, The World Factbook

Domácí inflace v roce 2018 zůstala na stabilní úrovni a v rámci předpokládaného odhadu. Průměrná roční míra inflace za
celý rok 2018 je 1,5% a je v rámci
předpokládané míry 1,6% podle říjnové projekce.
Letošní inflace tak byla stabilní a blízká úrovni inflace zaznamenané v předchozím roce 2017 roku (1,4%). Na rozdíl od
roku 2017, kdy hlavním příspěvkem k celkové inflaci byla
inflace cen tabáku, dopravy a stravovacích služeb, v průběhu roku 2018 byl dopad na ceny této složky mírnější, na úkor
výraznějšího vlivu cen potravin a energií na celkovou inflaci, a to s ohledem na růst cen těchto výrobků světových trzích, a
tím i vyšších dovozních cen.
Při současných inflačních výkonech, které jsou minimálně nižší, než se předpokládalo v říjnu, jsou rizika z projekce inflace
pro rok 2019 ve výši 2% v současné době hodnocena jako vyvážená.
Světové ceny primárních produktů jsou velmi variabilní a jejich budoucí pohyb je stále nejistý.

Podle nejnovějších odhadů zahraniční poptávky byla v roce 2018 provedena revize směrem dolů a 2019 ve vztahu k
říjnovému cyklu projekcí.
Očekává se růst zahraniční poptávky o 2,0% v roce 2018 (proti 2,2% v říjnu) a 1,9% v roce 2019 (oproti 2% v říjnu).
Na druhou stranu byla v roce 2020 provedena minimální revize zahraniční poptávky směrem vzhůru, takže se očekává, že
růst bude ve výši 1,9%.
Provedené audity byly z velké části dány očekáváním nižšího růstu německé ekonomiky v letech 2018 a 2019 a vyšším
růstem v roce 2020.

Ukazatele zahraniční inflace byly podle nejnovějších údajů a hodnocení revidovány směrem vzhůru pro rok 2018, zatímco
pro rok 2019 zůstaly stejné jako ratingy v říjnu.
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Nyní se tedy očekává, že zahraniční inflace v roce 2018 dosáhne 2,2% (ve srovnání s 2,1% v říjnu) a v roce 2019 1,8%.
Pro rok 2020 byla provedena minimální vzestupná revize - růst o 2,0% ve srovnání s odhadem 1,9% v říjnu. Revize
směrem nahoru v letech 2018 a 2020 je do značné míry způsobena ratingem vyšších dovozů inflace z Bulharska.

V říjnu 2018 zaznamenala průměrná čistá mzda nominální meziroční tempo růstu 6,3% (zrychlení ve vztahu k
nominálnímu meziročnímu růstu 4,8% v září). Roční růst mezd je navíc
vzhledem k růstu pozorovanému ve většině činností, a to zejména v oblasti těžby a dobývání, informací a komunikací a ve
zpracovatelského průmyslu.

Na druhou stranu byl v oblasti umění, zábavy a rekreace v říjnu zaznamenán výrazný pokles mezd.
V podmínkách mírného meziročního růstu životních nákladů činil reálný meziroční růst mezd v říjnu 4,6%, v říjnu je
mzdová výkonnost v meziměsíčním vývoji
v souladu s očekáváním čtvrtletního výhledu z října.

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

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy (mld. MKD
/ EUR)

145 929 163 280 181 820 184.7 /3.008 189.9

Výdaje (mld. MKD/
EUR)

168 063 181 777 201 798 203.3 /3.311 201.4

Saldo (mld.
MKD/EUR)

-22 134 -18 497 -19 978 -18.6 /0.302 12.8

Zdroj: finance.gov.mk

Podle předběžných údajů Státního statistického úřadu, jejichž celková hodnota vyváženého zboží z Republiky Severní
Makedonie v
období leden - prosinec 2018 činilo 360 505 356 tis. denarů, což je o 16,9% více než ve stejném období loňského roku.
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Hodnota dováženého zboží ve stejném období činila 471 904 422 tis. Denarů, což je o 12,3% více než ve stejném období
loňského roku.
Obchodní deficit v období leden až prosinec 2018 činil 111 399 067 tis.
Pokrytí dovozu vývozem v období leden až prosinec 2018 činilo 76,4%.

Zahraniční obchod s produkty ukazuje, že nejvýznamnějšími produkty jsou ve vývozu nejvíce podporované katalyzátory s
drahými kovy nebo
drahých kovů sloučeniny jako účinné látky, Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané v
automobilech, letadlech nebo lodích,
části sedadel podskupiny 821.1 a motorová vozidla pro přepravu 10 nebo více osob, včetně řidiče, se vznětovatelným
spalovacím motorem (motorová nafta nebo motorová nafta). V dovozu jsou nejvýznamnějšími produkty platinové a
platinové slitiny, surové nebo v práškové formě, ropné oleje a oleje získané z bituminózních nerostů (jiných než surových),
ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, neplátované, pokovené nebo potažené a jiné kovy ze skupiny
platin a jejich slitin, surové nebo ve formě prášku.

V období leden až prosinec 2018 se podle celkového objemu zahraničního obchodu staly nejdůležitějšími obchodními
partnery Republiky Severní
Makedonie byly Německo, Řecko, Velká Británie, Srbsko a Bulharsko.

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

mil. USD 2014 2015 2016 2017 2018

Bilance běžného
účtu

-113,7 -111,5 -336 -261 -203

Bilance
finančního účtu

73,0 71,5 69,1 -46.97 -11.2

Devizové rezervy 2 436 2 485 2 582 2,375 2,452

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie. CEIC, The World Factbook

Informace o zahraničním dluhu a mezinárodní investiční pozici Republiky Severní Makedonie na konci čtvrtého čtvrtletí roku
2018:

Hrubý zahraniční dluh ke konci roku 2018 dosáhla výše 7 908 mil. EUR a ve srovnání se stavem na konci předchozího
čtvrtletí snížena na 489 milionů eur. Tato změna je výsledkem
snížení soukromého zahraničního dluhu o 259 milionů EUR a veřejného zahraničního dluhu o 230 milionů EUR.
Čtvrtletní snížení soukromého dluhu je splatné dříve snížení dluhu kapitálových subjektů, zatímco snížení veřejného dluhu
lze vysvětlit zejména snížením dluhu na základě specifických činností pro správu devizových rezerv, které provádí národní
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banka (za 241 mil. EUR).

Na konci roku 2018 činily hrubé zahraniční pohledávky 5,225 mil. EUR a čtvrtletní pokles o 226 mil. EUR. Snížení vnějších
pohledávek vyplývá z poklesu
soukromých a veřejných účtů (o 120 a 106 milionů). Přitom bez účinku činnosti centrálních bank s devizovými rezervami
zaznamenaly veřejné pohledávky čtvrtletní nárůst o 136 mil. EUR.
V důsledku většího čtvrtletního poklesu závazků v souvislosti s pohledávkami byl čistý zahraniční dluh ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2018 poklesla o 263 milionů eur a činila 2 647 milionů eur.

Ve vztahu ke konci roku 2017 hrubý zahraniční dluh ke konci roku 2018 byl vyšší o 535 mil. EUR při současném růstu
veřejného a soukromého zahraničního dluhu
(pro 294 a 241 milionů eur). Hrubé externí pohledávky jsou vyšší o 743 milionů EUR, z toho 522 milionů EUR se týká
veřejných pohledávek a 220 milionů EUR soukromých pohledávek. Na čistém základě,
zahraniční dluh byl od počátku roku snížen o 208 mil. EUR.

Negativní čistá mezinárodní investiční pozice ve čtvrtém čtvrtletí 2018 se snížila o 78 milionů eur, což bylo důsledkem
nižšího čistého zahraničního dluhu (o 263 milionů eur), částečně sníženého o navýšení čistých zahraničních investic.
Na konci čtvrtého čtvrtletí 2018 tak záporný čistý IIP dosáhl 5 946 milionů EUR, tj. 55,4% HDP. Dále je tato částka (více než
86%) čistých závazků založených na přímých investicích, z nichž 74% je založeno na vlastním kapitálu.

Veřejný dluh vůči HDP

2014 2015 2016 2017 2018

Veřejný dluh vůči
HDP (%) mil EUR

69,98% 69,34% 74,73% 73,62% 73,66%

Zdroj: Národní banka Severmí Makedonie

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční systém v Severní Makedonii tvoří Národní banka Severní Makedonie (NBRSM), komerční banky, finanční
společnosti, spořitelny, směnárny, Fond pojištění vkladů, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, makléřské
společnosti a burze cenných papírů.

Samotný bankovní systém je dvoustupňový, založený na bankovním zákonu a zákoně o národní bance. NBRSM je
nezávislá instituce vydávající peníze, která odpovídá za stabilitu měny, stabilitu národní měny, stabilitu finančního
systému, obecnou likviditu plateb v tuzemsku iv zahraničí a provádění měnové politiky a devizové politiky. Odbor dozoru
NBRSM je hlavním regulačním orgánem odpovědným za dohled nad všemi bankovními institucemi a spořitelnami.
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Hlavním cílem měnové politiky NBRSM je udržení cenové stability. Tento cíl je dosažen strategií zaměřenou na směnný
kurz, v jehož rámci jsou peníze vázány na euro jako nominální kotva pro ekonomiku. NBRM připravuje měnové a devizové
předpovědi a zprávy, které jsou veřejně dostupné.

Bankovní systém v Severní Makedonii se skládá ze 14 soukromých bank, jedné státní banky (Makedonská banka pro
podporu rozvoje) a dva sporitelných domů. Podle bankovního zákona banky dodržují zásady maximalizace zisku,
likvidity, bezpečnosti a ziskovosti. Zahraniční banka by mohla mít přítomnost buď jako právnická osoba, nebo otevřením
pobočky nebo zastoupení. Změny bankovního zákona v roce 2013 umožnily spořitelnám přeměnu buď na finanční
společnost, která podléhá méně omezujícímu dohledu, nebo do banky. Tři z nich nyní působí jako finanční společnosti,
které podle legislativy neobdržely vklady a podléhají dohledu ministerstva financí. Neexistují samostatné právní předpisy
upravující nebankovní finanční instituce a jsou regulovány ustanoveními předchozího zákona o bankách a příslušných
ustanovení.

Tři největší banky, Komercijalna Banka(makedonští vlastníci, 8%-ní podíl EBRD), Stopanska Banka Skopje (řecký kapitál)
a NLB Tutunska Banka (slovinský vlastník), drží 58,2% celkových aktiv, což představuje 72,7% z celkových finančních
výsledků bankovního sektoru. Devět bank ( Ohridska Banka- Société Géneral, Stopanska Banka-Bitola, Uni Banka, HALK
Banka, TTK Banka, Sparkasse Banka... ) má méně než pět procent všech bankovních aktiv, zatímco jejich kumulativní podíl
nepřesahuje 20 procent. Podíl spořitelny na celkovém objemu aktiv vkladových institucí v roce 2016 se nezměnil na
úrovni 0,6%, zatímco jejich podíl na celkových úvěrech činil 0,7%. Z hlediska českého vývozu jsou první čtyři uvedené
banky přijatelné pro pojištění EGAP (resp. financování vývozů prostřednictvím ČEB). Všechny uvedené banky mají své
pobočky v regionálních centrech země.

Banky v RSM

Силк Роуд Банка АД Скопје
Еуростандард банка АД Скопје
Халк банка АД Скопје
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
Капитал банка АД Скопје
Комерцијална банка АД Скопје
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
НЛБ банка АД Скопје
Охридска банка АД Скопје
ПроKредит банка АД Скопје
Централна кооперативна банка АД Скопје
Стопанска банка АД Битола
Стопанска банка АД Скопје
ТТК банка АД Скопје
Универзална инвестициона банка АД Скопје

Spořitelny
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ФУЛМ штедилница д.о.о.-Скопје

Можности - Скопје

Zdroj: NBRSM

Bankovní systém vykázal v roce 2018 zisk v celkové výši 6,6 mld. Kč, což je o 3,6% více než zisk dosažený v roce 2017.
Na rozdíl od posledních několika let, kdy k růstu bankovních zisků nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, v roce 2018
nejvíce přispěly k růstu zisky měly neúrokové výnosy. Konkrétně v roce 2017 dochází ke zpomalení růstu čistých
úrokových výnosů bank v důsledku poklesu úrokových výnosů nefinančních společností.

Na druhé straně růst neúrokových příjmů nevyplývá ze zavedení nových finančních produktů nebo služeb, ale je
způsoben především zvýšením nepracovních příjmů převážně neopakovatelného charakteru, jako jsou například dříve
odepsané pohledávky a kapitálové zisky z prodeje aktiv.

Náklady na snížení hodnoty se meziročně zvýšily o 11,1%, což rovněž přispělo k pomalejšímu meziročnímu růstu zisku
bankovního systému.

Ovlivněn byl také pomalejší růst zisku ukazatele ziskovosti a efektivnosti bankovního sektoru.
Po několikaletém trendu stabilního růstu zaznamenaly výnosy z průměrných aktiv a průměrného kapitálu a rezerv
minimální pokles o 0,1 procentního bodu a na konci roku 2018 dosáhly hodnoty 13,5%, resp. 1,4%.

Vystavení bankovních systémů jiným rizikům má malý význam vzhledem k nízké pravděpodobnosti realizace měnového
rizika a stále zanedbatelné expozici vůči riziku změny úrokových sazeb v portfoliu bankovních činností. Významný dluh
domácností a nefinančních podniků s měnovou složkou rozlišuje význam měnových rizik pro jejich stabilitu a následně
pro stabilitu bank, u nichž politika stabilního kurzu denaru vůči euru představuje základním předpokladem.

Hlavní výzva pro banky v následujícím období souvisí s vývojem a možnými negativními dopady nestabilního domácího
prostředí. I přes stanovenou uspokojivou úroveň požadované odolnosti bank, potenciální prodloužení trvání krize a
zvýšení její intenzity mohou mít negativní dopad na likviditu bank a na jejich činnost a na ziskovost a solventnost
bankovního systému.

Kurz EUR/Makedonský denár je již několik let bez výrazných výkyvů kolem 61,5 momentálně aktuální kurz je 1EUR =
61,41 Makedonský denár.

*Zdraj: NBRSM
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1.7 Daňový systém

Republika Severní Makedonie je země s celkovou sazbou daně 7,4%, což je nejnižší celková sazba daně na světě. Severní
Makedonie v roce 2008 výrazně zreorganizovala svůj daňový systém s cílem podpořit investice, urychlit rozvoj podnikání a
zvýšit celkový životní standard v zemi.

Daňový základ
Základem výpočtu daně z příjmu fyzických osob z příjmů z nezávislé činnosti je čistý příjem (rozdíl mezi celkovým
příjmem a celkovými výdaji poplatníka), který je stanoven v ročním daňovém zůstatku (PDD-DB).
Sazba daně k- 1. 1. 2008 - sazba je 10%

- Osobní příjem
Osobní příjem jsou veškeré příjmy, které daňový poplatník uskuteční na základě zaměstnání, včetně příjmu na základě
smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb orgánů státní správy, domácích i zahraničních právnických osob,
jakož i tuzemských a zahraničních fyzických osob kteří vykonávají samostatnou činnost a které jsou placeny v hotovosti,
kupóny, peněžní příjmy, akcie, zboží nebo nějaký jiný typ, který má peněžní hodnotu.
Daňový základ

Příjem na základě realizovaného platu a příspěvku na plat z pracovního poměru a platu na základě úspěšnosti
zaměstnavatele, snížené o příspěvky a osvobození od daně za měsíc, za který je plat vyplácena.

Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru vyplacených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních
příspěvků na výdaje souvisejících s prací stanovených zákonem o pracovních vztazích, obecnou kolektivní smlouvou pro
soukromý sektor v oblasti hospodářství , kolektivní smlouvy poboček a nařízení pro orgány státní správy.

Příjem na základě důchodu - realizovaný důchod snížený o příspěvky a osvobození od daně z osobních důvodů.
Vypočtená daň z příjmů na základě důchodů a invalidity je převedena do penzijního a invalidního pojištění.

Příjmy členů řídících orgánů a kontrolních orgánů profesních sdružení - výše příjmu, příspěvek.
Příjmy vysokých úředníků, poslanců parlamentu, poradců a dalších nositelů veřejných funkcí - výše příjmu, příspěvek.
Příjem profesionálních sportovců - výše příjmu, příspěvek.
Příspěvek na práci soudců, porotců, šikovných osob a správců konkurzů, kteří nemají atribut zaměstnané osoby v

příslušných institucích nebo sdruženích - výše příjmu, příspěvek.
Příspěvek členů MASA - částka příjmu, příspěvek.
Příjem na základě smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb právnických a fyzických osob - výše příjmu,

příspěvek.
Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platu na základě podnikatelského úspěchu zaměstnavatele

pro zahraniční fyzickou osobu - nerezidenta, kteří realizují příjem z práce u rezidenta republiky, snížené o příspěvky a
osvobození od daně z osobních důvodů měsíc, za který je plat vyplacen.

Výše výdajů z pracovního poměru vyplácených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních výdajů na výdaje
souvisejících s prací zahraniční fyzické osoby - nerezidenta z pracovního poměru u rezidenta Severní Makedonie
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stanoveného zákonem o pracovních vztazích, obecné kolektivní smlouvě pro soukromý sektor v oblasti hospodářství,
kolektivní smlouvy poboček a předpisy pro orgány státní správy.

Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platby na základě obchodního úspěchu zaměstnavatele
realizovaného rezidentem Republiky Severní Makedonie, kteří pracují na zahraničních diplomatických a konzulárních
zastoupeních a mezinárodních organizacích v Severní Makedonii, sníženy o příspěvky a osobní osvobození od daně za
měsíc, pro který je plat vyplácen.

Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru, které byly vyplaceny nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech
ostatních povolenek na výdaje souvisejících o práce stanovené zákonem o pracovních vztazích, obecná kolektivní smlouva
pro soukromý sektor v oblasti hospodářství a předpisy pro orgány státní správy vyplacené rezidentovi, který pracuje v
zahraničních diplomatických a konzulárních zastoupeních a mezinárodních organizacích v Severní Makedonie. Příjmy,
které místo hotovosti jsou placeny v kuponových zásilkách, peněžních příjmech a cenných papírech jejich nominální
hodnota. Příjmy, které místo hotovosti jsou zaplaceny zbožím - cena, kterou by bylo dosaženo prodejem zboží.

Taxová sazba K 1. 1. 2008 - sazba daně je 10%

- Zdanění podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří mohou být zdaněni podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří za určitých okolností:

- nejsou schopni vést záznamy o obchodních knihách
- vedení záznamů obchodních knih ztěžuje vykonávání činnosti
- nepoužívejte jiné osoby v nichž činnost neinvestuje jiné osoby a realizuje roční čistý příjem z výkonu činnosti až do

dvou ročních průměrných platů,
mají právo podat žádost o jednorázové vyměření daně (formulář PDD-P) Úřadu pro veřejné příjmy a zaplatit daň z příjmu
za výnos z výkonu činnosti paušální čistou mzdou.
Lhůty pro podání žádosti o jednorázovou platbu daně z příjmu fyzických osob
Daňový poplatník na ročním základě podává žádost o paušální zdanění (formulář PDD-P) daňovému úřadu PRO nebo
prostřednictvím e-Osobního daňového systému e-pdd.ujp.gov.mk:

nejpozději do 31. prosince roku, který předchází roku, pro který je daň určena; nebo do 15 dnů ode dne zápisu do
příslušného rejstříku; nebo před zahájením činnosti.
Paušální zdanění není uznáváno za:

daňoví poplatníci, kteří vykonávají obchodní, stravovací a zprostředkovatelskou činnost (s výjimkou daňových
poplatníků, kteří vykonávají obchodní činnost výhradně prostřednictvím prodejních míst organizovaných zelených trhů);

daňový poplatník, který zaměstnává jiné osoby;
v jaké činnosti investují jiné osoby, jehož čistý příjem v roce předcházejícím roku, pro který je proveden daňový výměr,

je vyšší než dva roční průměrné mzdy.

- Výnosy z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňoví poplatníci
Daňovým poplatníkem pro příjmy z prodeje vlastních zemědělských produktů je fyzická osoba, která vytváří příjem z
prodeje vlastních zemědělských produktů kupujícím, kteří vedou obchodní záznamy, jiné fyzické osobě mimo prodejní
místa na zelených trzích a na prodejních místech na zelené které nejsou předmětem zdanění podle článku 29 zákona o
dani z příjmů fyzických osob.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi realizovaným celkovým příjmem a uznanými standardizovanými náklady ve výši
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80%.

- Výnosy z majetkových a majetkových práv (nájem)
Příjmy z majetkových a majetkových práv jsou příjmy, které daňoví poplatníci realizují z pronájmu nebo podnájmu
pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor pro odpočinek a rekreace, zařízení, dopravních prostředků a
jiných druhů nemovitostí.
V příjmech majetku a vlastnických práv jsou rovněž zahrnuty hodnoty všech výdajů a služeb, které měl nájemce povinen
vykonat, a to na náklady majitele (přizpůsobení, renovace, servis, opravy, budování příslušných zařízení, instalace a
údržba). atd.).
Poplatník
Fyzická osoba, která realizuje příjmy z pronájmu nebo podnájmu pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor
pro odpočinek a rekreace, vybavení, dopravních prostředků a jiných druhů nemovitostí.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je čistý zisk dosažený v případě, že roční výnosy z realizace v roce, pro který je daň vyměřena,
budou sníženy o vykázané náklady. Částky uznaných výdajů, které mohou snížit realizovaný příjem, jsou:

25% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem nepotřebných obytných a obchodních
prostor

30% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem zařízených obytných a obchodních
prostor

Výše skutečných nákladů - pokud jsou prokázány
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

- Příjmy z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Příjem z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví je příspěvek, který si daňový poplatník uvědomuje z
autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví.
Poplatník
Fyzická osoba - kdo si uvědomí příspěvek z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví
Fyzická osoba - dědic nebo nositel autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví

Daňový základ
Základem pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví z příjmů z daní z příjmů fyzických osob
je čistý příjem, který vzniká, když se z realizovaného příjmu odečtou výdaje nezbytné pro jeho realizaci.

Daňový základ pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví, který daňový poplatník
realizoval z práce, který trval více než jeden rok, představuje poměrnou část čistého příjmu.

V čistém příjmu jsou příjmy rozděleny na žádost daňového poplatníka na tolik stejných částech jako počet let, kdy
vytvořil zboží, ale maximálně po dobu pěti let.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

- Kapitálové výnosy (dividendy, úroky ...)
Jako kapitálový příjem se rozumí:

dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
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zájmy na úspoře času a jiných vkladů
Poplatník
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů je fyzická osoba, která realizuje výnosy na
základě:

dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
zálohy na úspory času a ostatní vklady

Úroky spojené s úsporami času a jinými vklady jsou osvobozeny od zdanění do data přistoupení Republiky Severní
Makedonie k Evropské unii.
Daňový základ

U dividend a ostatních výnosů realizovaných účastí na zisku právnických osob a fyzických osob je základem daně hrubá
dividenda, tj. Příjem z účasti na zisku přiděleném plátci daně.

U zájmů z půjček poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám, úroků z dluhopisů a jiných cenných papírů a
zájmů časově úsporných a jiných vkladů je základem vypočtený úrok.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

-Výnosy z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Kapitálový zisk je příjem, který daňový poplatník uskutečnil z prodeje cenných papírů, podílu na kapitálu a nemovitosti.
Kapitálový zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a kupní cenou.
Kapitálové zisky realizované z prodeje cenných papírů nejsou zdanitelné od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018.
Poplatník
Daňový poplatník je fyzická osoba, která realizuje zisk z prodeje cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob z příjmů z kapitálových zisků je rozdíl mezi prodejní cenou
cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a původní (kupní) cenou.
Kapitálové zisky z prodeje nemovitostí jsou zahrnuty do základu daně v plné výši.
Kapitálový zisk z prodeje nemovitostí, kdy daňový poplatník žil nejméně jeden rok před prodejem, je zahrnut do
daňového základu ve výši 70% z rozdílu.
Vedle zisků je při hodnocení daňového základu pro výpočet daně z kapitálových zisků z prodeje nemovitostí také
považována hodnota investic a náklady na investiční údržbu.
Kapitálový zisk z prodeje cenných papírů a účast na kapitálu je zahrnut do základu daně ve výši 70% z rozdílu.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

-Jiný příjem
Ostatní příjmy jsou všechny příjmy, které nejsou vypláceny jako osobní příjem; příjmy z nezávislé činnosti; příjmy z
prodeje vlastních zemědělských produktů, příjmy z majetku a vlastnických práv; příjmy z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví; kapitálový příjem; kapitálové zisky a příjmy z hazardních her, nejsou osvobozeny od daní
ustanoveními článku 6 zákona o dani z příjmů fyzických osob a nejsou zdaněny na jiném základě.
Jako "ostatní příjmy" se považují příjmy realizované prostřednictvím elektronického obchodování prostřednictvím
specializovaných webových stránek, příjmy z internetových marketingových služeb a příjmy plynoucí z prodeje užitečného
pevného odpadu.
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je fyzická osoba, která realizuje "jiné příjmy"
Daňový základ
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Základem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob pro "ostatní výnosy" je čistý příjem, který je stanoven odečtením
standardizovaných výdajů z hrubého příjmu ve výši 35%.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

- Zvláštní daňové postupy pro posuzování daně z příjmu fyzických osob
V konkrétních postupech pro posuzování daně z příjmů fyzických osob posoudí PRO, zda má osoba majetek nebo má
majetek vyšší, než je zdaněný, odvozený z příjmů, u kterých nebyla daně hodnocena nebo nebyla dostatečně hodnocena
a který původ nemůže být prokázán. Pokud PRO prohlásí, že majetek nebo majetek jsou vyšší než zdaněné, je vydáno
rozhodnutí o stanovení daně z tohoto příjmu.
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi hodnotou majetku a schváleným objemem prostředků na jeho pořízení. Daň
neregistrovaných příjmů se vypočítává ve výši 70%.
Úřad pro veřejné příjmy posuzuje daně na základě údajů v daňovém přiznání, obchodních knihách daňových poplatníků,
úředních údajů, které má PRO k dispozici, a na základě dalších údajů a důkazů, které se objeví v postupech posuzování
daní.

- Osvobození od daně a pobídky pro daň z příjmu fyzických osob
Snižování / osvobození od daně z příjmů z nezávislé činnosti
Daňové odpočty / osvobození od daně z příjmů z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňová úleva na příjmech z majetku a vlastnických práv (nájem)
Snížení daně z příjmů z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Osvobození od daně z kapitálových výnosů (dividendy, úroky ...)
Snížení daní a osvobození od daně z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Osvobození od daně z příjmů z hazardních her
Daňová úleva na jiných příjmech

-Daňoví poplatníci, daňová sazba, zdaňovací období a daňový základ
Poplatník
• Právnická osoba (subjekt) - rezident Republiky Severní Makedonie, který získá zisk vykonáním činnosti v tuzemsku i v
zahraničí. Rezident je subjekt, který je založen nebo má ústředí na území Severní Makedonie.
• Daňovým poplatníkem daně z příjmů právnických osob je také stálé provozovně nerezidenta pro zisk dosažený
vykonáváním činnosti na území zemi.
Sazba daně- 1. 1. 2008 je daňová sazba 10%.
Doba zdanění
• Daňové období, za které je posuzována daň z příjmu právnických osob, je jeden kalendářní rok. Pokud daňový poplatník
pracoval po dobu kratší než jeden kalendářní rok, považuje se zdaňovací období za období roku, v němž pracoval.
• Pokročilé období zdanění je jeden kalendářní měsíc.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob je zdanitelný zisk stanovený z účetního hrubého zisku
realizovaného v souladu s účetními předpisy a standardy (jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady),
zvýšený o nevykázané náklady.
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Roční daň z příjmu celkem
Zdanění celkových příjmů - "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti"
Použití "Zjednodušeného daňového režimu pro obchodní společnosti"
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z celkových příjmů a které realizovaly
celkový příjem v roce, který je v hodnotě od 3 000.001 do 6 000 000 MKD na roční úrovni, lze stanovit pro výpočet a
zaplatí roční daň z příjmů podle ustanovení kapitoly VII-a "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti" zákona
o dani z příjmu právnických osob, místo placení daně z příjmu právnických osob.
Obchodní společnosti nemohou změnit určený model / režim zdanění v příštích třech letech, včetně roku, kdy je
zaplacena daň z celkových příjmů, pokud v příštích třech letech realizují celkový příjem mezi 3 000.001 a 6 000 000 MKD
na roční úrovni.
Obchodní společnosti, které vykonávají bankovní, finanční, pojišťovací činnost, stejně jako činnost z oblasti hazardních her
a zábavních her, nejsou zdaněny ročními daněmi z příjmů bez ohledu na výši realizovaného celkového příjmu.
Osvobození od daně
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a platbu roční daně z příjmu a jejichž celkové příjmy
realizované v roce, pro který je daně hodnocena z jakéhokoli zdroje, nepřekročí výši 3 000 000 MKD na roční úrovni, jsou
osvobozeny povinnost platit roční daň z příjmů.
Základ pro roční daň z příjmů
Roční daň z celkových příjmů se vypočítá na základě realizovaných celkových příjmů ze všech důvodů (výnosy z hlavních
činností, finanční výnosy, podíl na zisku přidružených společností) v obchodním roce, pro který se daně hodnotí.
Obchodní rok znamená kalendářní rok.
Míra, na kterou se vypočítává a zaplatí roční daň z celkového příjmu
Roční daň z celkových příjmů se vypočítává ve výši 1% z realizované částky celkových příjmů uvedených ve výkazu zisku a
ztráty na roční účetní závěrce a finančních výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský
rok daň, která je posuzována.
Způsob a doba registrace obchodních společností za roční daň z příjmů
Obchodním společnostem, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z příjmů z celkových příjmů, je
Úřad pro daň z příjmů zaznamenává v registru obchodních společností za roční daň z příjmů.
PRO provádí registraci na základě údajů za vykázaný celkový příjem ve výkazu zisku a ztráty na ročním účtu a finančních
výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský rok, posoudit.
Vyhodnocení roční daně z příjmů se provádí na základě formuláře "DB-VP" - zůstatek Tax z celkových příjmů, který je
předkládán PRO ve lhůtě stanovené pro podání ročního účtu podle Zákon o obchodních společnostech a účetní předpisy,
tj. Do 28./29. Února roku následujícího po roce, pro který se zdaňování hodnotí. Pro daňové poplatníky, kteří elektronicky
předložili roční účetní závěrky centrálnímu rejstříku RM, je lhůta pro podání 15. března.
Povinnost podávat formulář "DB-VP" PRO má také obchodní společnosti, které jsou osvobozeny od placení Roční daně z
celkového příjmu (jejichž celkový příjem nepřesáhne částku 3 000 000 MKD).
Zaplacení daně je provedeno nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro předložení formuláře.

-Daňové pobídky - Daň z příjmu právnických osob
Osvobození od daně spočívá ve snížení daňového základu a snížení vypočtené daně.
А. Snížení základu daně z reinvestovaného zisku
Základ daně je snížen o částku investice zisků (reinvestovaný zisk) pro účely vývoje, tj. Investice do hmotného majetku
(pozemky, budovy a zařízení) a nehmotného majetku (počítačového softwaru a patentů) určeného k rozšíření činnosti
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daňového poplatníka.
Poznámka: Právo na osvobození od daně na základě reinvestovaného zisku, daňoví poplatníci poprvé budou schopni
realizovat investice realizované v roce 2014 oddělenými zisky od roku 2013 pro investice.
B. Snížení vypočtené daně
Vypočtená daň z příjmů se sníží o:

Schválené osvobození od daně na základě zakoupeného a uváděného do provozu až deset fiskálních systémů zařízení
pro registraci hotovostních plateb, tj. Daňových zařízení a automatického integrovaného systému řízení;

Částka daně zahrnutá do zdanitelných příjmů / zisků v zahraničí (srážková daň) na stanovenou sazbu;
Částka daní zaplacených dceřinou společností v zahraničí za zisk zahrnutý do příjmu mateřského subjektu v Severní

Makedonie až do výše daně stanoveného podle daňové sazby v Republice Severní Makedonie;
Odhadovaná výše daňové úlevy za dary poskytnuté: sportovním federacím, Makedonskému olympijskému výboru,

fotbalu, basketbalu, házené a jiným sportovním klubům, aktivním sportovcům z olympijských a neo-olympijských sportů
za podmínek a množství zákonem stanovených postupů.
Platby na základě DPH
DPH se platí ve stejných lhůtách předepsaných pro podání daňového přiznání, tj. Platí do 25 dnů po uplynutí daňového
období. Tohle znamená tamto:

Měsíční daňoví poplatníci platí DPH do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc
Čtvrtletní daňoví poplatníci platí DPH do 25-04, 25-07, 25-10 a 25-01 následující rok za předchozí čtvrtletí vypočtené

při dovozu zboží se platí současně s zaplacením cla.

- Vyhlášení a zaplacení DPH
Doba, za kterou je DPH vypočtena a zaplacena, je Doba zdanění. V závislosti na obratu může být zdaňovací období:

kalendářní měsíc - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce překročil částku 25 milionů MKD
kalendářní čtvrtletí - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce nepřekročil částku 25 milionů MKD

Prohlášení daňového poplatníka o splatné nebo nárokované dani se provádí daňovým přiznáním k DPH (formulář
DDV-04) a ve stejném tvaru daňový poplatník vypočítává daň za příslušné zdaňovací období.
Všichni daňoví poplatníci registrovaní pro účely DPH povinni podat daňový přiznání k DPH elektronicky prostřednictvím
http://etax.ujp.gov.mk

-Vrácení daně z přidané hodnoty
Pokud je daň na vstupu v daném zdaňovacím období vyšší než částka daně stanovená v obchodě, bude tento rozdíl
vrácen daňovému poplatníkovi na základě jeho žádosti uvedené v daňovém přiznání.
Pokud daňovník tuto žádost nevyjádří, rozdíly se předávají jako záloha na další daňové období.
Lhůta pro vrácení daně je 30 dní ode dne podání daňového přiznání.

- Daňové pobídky pro investování do oblasti technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ)
Zóna technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) je svobodná zóna v oblasti daňových zákonů v Republice Severní
Makedonie. Každá tuzemská nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba - uživatel TIDZ může využít daňové pobídky
investováním do zóny.
Osvobození od daní a pobídky

Daň z příjmů právnických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmu právnických osob v období 10
let, pokud v období dvou let od roku přijetí rozhodnutí o zahájení plnění za podmínek stanovených společností Low,
začíná vykonáváním činnosti v oblasti.

*** Srážková daň - Uživatelé TIDZ, kteří provádějí platby příjmů zahraniční právnické osobě v Severní Makedonii nebo v
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zahraničí, jsou současně povinni zaplatit příjem a zaplatit daň ve výši 10% , pokud není jinak upraveno mezinárodními
dohodami o zamezení dvojího zdanění (více informací naleznete na http://www.ujp.gov.mk/en/vodic/category/693).

Daň z příjmů fyzických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob za platy
zaměstnanců v období 10 let od začátku výkonu činnosti v zóně, tj. Od prvního měsíce, ve kterém bude uživatel provádět
platby platů, bez ohledu na počet zaměstnanců.

Daň z přidané hodnoty - Uživatel zóny je osvobozen od DPH z obchodu s výrobky a službami v TIDZ (s výjimkou
obchodu určeného pro konečnou spotřebu) a za dovoz zboží v TIDZ (za předpokladu, že zboží není určeno ke konečné
spotřebě).
Podmínky pro využití daňových pobídek
Uživatel zóny by měl:

Proveďte novou činnost: výrobní činnost; činnost v oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž hardwaru,
digitální záznam, počítačové čipy apod.), vědecký výzkum a výroba založená na nových technologiích s vysokými
environmentálními standardy, služby přímo související s dovozem zboží, které se dováží do zóny (za předpokladu, že
zboží nebude určeno ke konečné spotřebě);

Nemá daňové a celní odpovědnosti;
Nepodléhá konkurznímu řízení; a
Předložit Žádost o osvobození od daně a pobídky (na všech základech) na Úřad pro veřejné příjmy prostřednictvím

Ředitelství technologických průmyslových rozvojových zón.

Termín a požadovaná dokumentace
Uživatel této zóny předá žádost úřadu veřejného výnosu prostřednictvím ředitelství pro technologické průmyslové
rozvojové zóny nejpozději do 31. března za každý předchozí rok výkonu v zóně, pro kterou jsou osvobozeny od daně a
pobídky. Kromě žádosti je uživatel zóny povinen předložit následující důkazy:
Dohoda o činnosti s zakladatelem zóny;
Rozhodnutí celního úřadu o splnění podmínek pro vedení celního dohledu podle celního zákona a rozhodnutí

Ředitelství TIDZ pro zahájení činnosti uživatele;
Roční účetní a daňová bilance za předchozí rok spolu s formulářem SPD - struktura příjmů podle podnikatelské

činnosti;
Důkaz z Centrálního registru o aktuálním stavu uživatelské bonity (ne starší než šest měsíců);
Osvědčení vydané příslušným orgánem, že uživatel zóny neobdržel a neplatil daňové a celní povinnosti;
Osvědčení vydané příslušným soudem a ústředním registrem, že uživatel zóny nepodléhá probíhajícímu konkursu nebo

likvidaci.
Osvědčení zakladatele zóny, že nemá splatné, ale nevyrovnané závazky v souladu se sazbou za poplatky za poskytnuté

služby zakladatele a sazbou za poplatky za poskytnuté služby uživatele
Pokud uživatel zóny technologického průmyslového rozvoje uzavřel několik smluv o poskytnutí státní podpory na

výrobní počáteční investice, požadované k předložení rozhodnutí vydaného Agenturou pro zahraniční investice a
podporu vývozu Severní Makedonie nebo Ředitelství pro TIDZ nebo ministrů bez portfolia zodpovědný za přitažlivost
zahraničních investic.

Daňové sazby:

Změna daní:

- snížila řadu daní, včetně DPH a daní z příjmů;

- zavedla osvobození od daně pro investory z mezinárodních podniků;

- a zřídily zvláštní zóny technologického průmyslového rozvoje.
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Daňové sazby:

nepřímé daně:

• DPH (= DDV): všeobecná: 18 %, snížená: 5 %
• DPH (DDV = danok na dodadena vrednost) byla v MK zavedena k 1. dubnu 2004.

přímé daně:

• korporativní daň 10 % ze zdanitelného zisku
• 0 % (u reinvestovaného zisku)
• z příjmu fyzických osob 10 %
• ve svobodných ekonomických zónách a technologických parcích jsou investoři po dobu 10 let osvobozeni od placení

daně z příjmu, DPH, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, celních poplatků i místních daní.

Od daně z přidané hodnoty jsou zcela osvobozeny:

• prodej a pronájem budov a bytů (vyjma prvního prodeje, uskutečněného do 5 let od doby výstavby);
• poštovní služby;
• bankovní, finanční služby a služby pojišťoven;
• kulturní služby, poskytované veřejnými institucemi;
• zdravotní a vzdělávací péče;
• software;
• mezinárodní osobní doprava.
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2. Zahraniční obchod a investice
V důsledku rostoucího zájmu o investiční potenciál Severní Makedonie začalo v zemi působit řada mezinárodních
společností, a to jak jako projekty na zelené louce, tak i prostřednictvím různých druhů akvizic a privatizací.

Zahraniční investice- Vzhledem k absenci odpovídajících domácích úspor jsou zahraniční investice důležitým způsobem
rozvoje ekonomiky Severní Makedonie. V roce 2017 došlo k čistému přílivu přímých zahraničních investic do Severní
Makedonie ve srovnání s rokem 2016 o 32% ve výši 256 milionů USD (Světová investiční zpráva UNCTAD 2018). Přímé
zahraniční investice představují zhruba 53,5% HDP (5,8 mld. USD). Hlavními investory jsou Německo a Rakousko. Největší
podíl zahraničních investic představují služby (29,5% PZI v roce 2017), dále těžba nerostných surovin (15,1%), obchod
(8,3%) a zemědělství / rybolov (4,3%).

Právní a regulační rámec Severní Makedonie je obecně příznivý pro zahraniční investory a poskytuje řadu pobídek k jejich
přilákání. Investoři využívají desetileté osvobození od daně a volný přístup k veřejným službám. Mzdové náklady jsou
nízké, ale na druhé straně je často nedostatek kvalifikované pracovní síly. Země vynaložila značné úsilí na harmonizaci
svého právního rámce s kritérii, normami a postupy Evropské unie. Stále však přetrvává řada výzev, zejména korupce,
nedostatečná transparentnost, špatný zákaznický servis, nadměrná byrokracie, politické zásahy do soudnictví, nedostatek
vládních kapacit, komunikační potíže a nedostatky v oblasti právního státu a vymáhání smluv. Severní Makedonie se
umístila na 10. místě ze 190 ekonomik - ve zprávě Světové banky pro podnikání z roku 2019, která získala ve srovnání s
předchozím rokem jedno místo. Index vnímání korupce z roku 2018, který poskytla Transparency international, staví
Severní Makedonii na 93. místo ze 180 ekonomik (před rokem to bylo 107. místo).

Porovnání zemí pro ochranu investorů
Severní Makedonie Eastern Europe & Central Asia Spojené státy Německo

Index transparentnosti transakcí * 8.0 7.0 7.0 5.0
Index odpovědnosti manažera ** 9,0 5,0 9,0 5,0
Index akcií akcionářů *** 8.0 6.0 4.0 8.0
Index ochrany investorů **** 7.3 6.4 6.5 6.5
Zdroj: Doing Business - Nejnovější dostupná data.

Co je třeba zvážit, pokud investujete do Severní Makedonie
Mezi klíčové výhody země, pokud jde o přilákání přímých zahraničních investic, patří:
- nízké pracovní náklady a kvalitní zpracování;
- Stabilní demokracie;
- Rychlé a nekomplikované postupy pro vytvoření podniku;
- vládní politiky přátelské k přímým zahraničním investicím;
- integrace země do německého výrobního řetězce.

Opatření vlády k motivaci nebo omezení přímých zahraničních investic- Severní Makedonie je otevřená a přátelská země,
která se umístila na jedenáctém místě v podnikatelské zprávě Světové banky z roku 2018, která hodnotí snadnost
podnikání ve 190 zemích.
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Makedonská ústava stanoví, že zahraniční osoby (právnické osoby, fyzické osoby nebo občanská partnerství registrovaná
v cizí zemi) musí mít při výkonu hospodářské činnosti v Severní Makedonie stejná práva jako místní osoby, pokud zákon
nestanoví jinak („národní zacházení“). . Tato zásada pokrývá celou škálu ekonomických a právních forem používaných pro
podnikatelskou činnost.
Severní Makedonske má pro účely daně z příjmů právnických osob a fyzických osob rovnou sazbu daně ve výši 10%.
Investoři jsou způsobilí ke snížení základu daně ze zisku o částku předchozího zisku reinvestovaného do hmotného
majetku (např. Nemovitosti, zařízení a vybavení) a nehmotného majetku (např. Počítačového softwaru a patentů), který se
používá k rozšíření podnikatelské činnosti účetní jednotky. .
Zákon o zónách technologického průmyslového rozvoje stanoví zvláštní daňový režim pro každého investora, který
investuje do určených zón.
Součástí právního rámce je také systém One-Stop-Shop, jehož cílem je řešit některé administrativní překážky vstupu do
obchodního života v Severní Makedonii. Podle zákona systému One-Stop-Shop jsou všechny typy obchodních
společností registrovány do 4 hodin od podání. Dalším důležitým rysem One-Stop-Shop je elektronická distribuční služba,
která umožňuje každému potenciálnímu investorovi nebo třetí straně získat úplné elektronické informace o činnosti
společností v zemi.
Chcete-li se dozvědět více o vládních opatřeních na podporu přímých zahraničních investic v Severní Makedonii, navštivte
webové stránky Invest in North Macedonia.

Postupy týkající se zahraničních investic - Současný zákon o Společnost je účinný od roku 2004. Tento zákon definuje pět
forem společností: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost a komanditní společnosti od akcií.
Akvizice Holdings - 100% zahraniční vlastnictví je možné.
Povinnost vyhlásit - nová společnost se musí zaregistrovat na centrálním rejstříku a poté na DPH u úřadu pro veřejné
příjmy. Více informací naleznete ve Zprávě o podnikání Světové banky z roku 2018 a v Investičním průvodci KPMG v
Severní Makedonii.
Příslušná organizace Pro Prohlášení - Portál pro elektronickou registraci, webovou stránku Úřadu pro veřejné příjmy

Mezi významné zahraniční investory patří například Johnson Matthey (Rakousko), EVN (Rakousko), Deutsche Telecom
(Německo), Kromberg & Schubert (Německo), Dräxlmaier Group (Německo), Société Géneral (Francie), Johnson Controls
(USA), KEMET Corporation (Spojené státy), Řecká národní banka, Hellenic Bottling Company SA (Řecko), QBE Insurance
Group Limited (Švýcarsko), Titan Group (Řecko), Marquardt (Německo), Coficab (Tunis), Mensan Otomotiv (Turecko),
Endava (Velká Británie), Vitek (Itálie), Prodis (Rusko), Grishko (Rusko), Adient Automotive (USA), Lear Corporation (uSA),
Van Hool (Belgie).

Čeští občané/podnikatelské subjekty mohou využit následující skutečnosti:

Makedonie je signatářem tří mnohostranných dohod o volném obchodu.
Dohoda o stabilizaci a přidružení (SAA) se zeměmi EU;
EFTA (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a
CEFTA (Severní Makedonie, Albánie, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo).
Vedle multilaterální dohody podepsala také dvě dvoustranné dohody o volném obchodu s těmito zeměmi:

Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Tureckem a Bulharskem
Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Ukrajinou

Tyto dohody dávají Severní Makedonii bezplatný přístup k více než 650 milionům spotřebitelů.
Severní Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizace (WTO).
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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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz (mil. EUR) 4.391,1 4.650,2 5.015,3 5.032,6 5.860,8

Dovoz (mil. EUR) 6.475,7 6.877,2 6.172,5 6.859,0 7.671,9

Saldo (mil. EUR) -2.084,6 -2.227,0 -2.157,2 -1.827,4 1.811,1

Zdroj: Statistický úřad Severní Makedonie

Vyjádřeno v eurech, celková hodnota vývozu zboží z Republiky Severní Makedonie v období leden - prosinec 2018, činí 5
860 827 tis. Eur a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 17,0%. Hodnota dováženého zboží ve
stejném období činila 7 671 946 tis. EUR, což je o 12,4% více
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Deficit obchodní bilance v období leden - prosinec 2018 rok je 1 811
119 tis. eur.

Pokrytí dovozu vývozem v období leden až prosinec 2018 činilo 76,4%, z obchodní výměny výrobků vyplývá, že u vývozu
je největší podíl katalyzátorů nosičů drahých kovů nebo jejich sloučenin, zapalovacích sad a podobně pro vozidla , letadla
nebo lodě, oddíly podskupiny 821.1 a motorová vozidla pro přepravu 10 nebo více osob, včetně řidiče, se spalovacím
motorem se vznětovým motorem (motorová nafta nebo motorová nafta).
Dovozy představují převážně slitiny platiny a platiny, surové nebo v prášku, minerální oleje a oleje získané z bituminózních
nerostů (kromě surových), výrobky zpracované na plocho ze železa nebo nelegované oceli, ne platinové nebo potažené a
jiné kovy ze skupiny platin a jejich slitin, nezpracované nebo ve tvaru
prachu.
V období leden až prosinec 2018, podle celkového objemu zahraničního obchodu, Severní Makedonie obchodovala
především s Německem, Řeckem, Velkou Británií, Srbskem a Bulharskem.
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2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším zahraničním obchodním partnerem ve vývozu i dovozu jsou trvale státy EU. Důležitými trhy pro Severní
Makedonie jsou také země bývalé SFRJ. V bilaterálních obchodních vztazích je největším makedonským obchodním
partnerem Německo, následované Srbskem, Bulharskem, Řeckem, Velkoi Britanii, Belgií, Itálií a Rumunskem. Stejná či
podobná teritoriální struktura je vlastní i ostatním zemím západního Balkánu (Srbsko, BiH, Chorvatsko). Aktuální údaje
k zahraničnímu obchodu jsou na stránkách Státního statistického úřadu nebo na tradingeconomics.com

Země s největším objemem obchodní výměny s Severní Makedonie, leden – prosinec 2018

Země Vývoz v % Země Dovoz v %

Německo 41% Německo 12%

Velká Británie 1.5% Velká Británie 9.5%

Řecko 35% Řecko 9.8%

Srbsko 9.8% Srbsko 8.4%

Itálie 3.2% Čína 5.2%

Bulharsko 7.4% Itálie 5.6%

Čína 1.0% Turecko 3.6%

Turecko 1.9% Bulharsko 6.2%

Rumunsko 1.9% Jižní Afrika 3.1%

Maďarsko 1% Rumunsko 3.1%

Belgie 2.3% Polsko 2.8%

Slovinsko 1.12% Maďarsko 2.6%
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Chorvatsko 1.3% Spojené státy americké 2.2%

Česká republika 1.% Slovinsko 2.0%

Rakousko 1.1% Rusko 1.9%

Polsko 0.96% Rakousko 1.7%

Nizozemsko 1% Belgie 1.7%

Bosna a Hercegovina 1.3% Francie 1.5%

Španělsko 1.9% Česká republika 1.5%

Francie 0.95% Chorvatsko 1.3%

Údaje z tradingeconomics.com pro rok 2018

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity ČR:

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.)

8703 Osobní automobily a jiná
motorová vozidla

24 664 20,5%

2716 Energie elektrická 17 360 14,4%

5903 Textilie impregnované
povrstvené ap plasty

12 430 10,3%

9401 Sedadla (jiná než sedadla
čísla 9402), též
proměnitelná v lůžka, jejic

10 593 8,8%

8517 Telefonní přístroje, včetně
telefonů pro celulární sítě
nebo jiné bezd

6 644 5,5%
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2710 Oleje minerální a z ner
živičných ne surové

3 690 3,1%

8471 Stroje automat zprac dat
jednotky snímače ap

2 639 2,2%

6006 Ostatní pletené nebo
háčkované textilie

2 512 2,1%

5603 Textilie netkané i
impregnované laminované
aj

1 922 1,6%

3402 Prostředky povrchově
aktivní prací čisticí aj

1 852 1,5%

jen 10 položek 84 306 70,1%

CELKEM 120 303 100,0%

Osobní automobily tvoří pětinu našeho vývozu do Severní Makedonie. Velmi významnou položkou vývozu jsou také
textilie (vč. pletených), počítače a jejich časti, telefony a čistící prostředky.

Hlavní dovozní komodity ČR:

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.)

8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705

145 691 59,6%

7306 Trouby profily ap duté jiné z
železa oceli

22 545 9,2%

2716 Energie elektrická 15 490 6,3%

9401 Sedadla (jiná než sedadla
čísla 9402), též

13 310 5,4%
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proměnitelná v lůžka, jejic

8532 Elektrické kondenzátory,
pevné, otočné nebo
dolaďovací (přednastavené)

10 926 4,5%

8302 Úchytky kování věšáky
háčky ap z kovů obec

5 075 2,1%

2401 Tabák nezpracovaný odpad
tabákový

2 683 1,1%

8507 Elektrické akumulátory,
včetně separátorů pro ně,
též pravoúhlých (vče

2 455 1,0%

8536 Elektrická zařízení k
vypínání, spínání nebo k
ochraně elektrických ob

2 402 1,0%

6109 Trička vrchní tílka aj
nátělníky pletené

2 313 0,9%

jen 10 položek 222 890 91,2%

CELKEM 244 286 100,0%

Ze Severní Makedonie dovážíme díly pro automobilový průmysl – bezmála 2/3 našeho dovozu. Daleko za nimi jsou pak
železné profily, el. energie, sedadla, elektrické kondenzátory, spínače a akumulátory, tabák a textilní výrobky.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) jsou střediska, ve kterých jsou soustředěna vysoce produktivní
čistá výrobní činnost a jsou vyvíjeny nové technologie.
Severni Makedonie nabízí dodatečné pobídky pro rozvoj v TIDZ, kromě těch, které jsou obvykle spojeny se svobodnými
ekonomickými zónami.
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Investoři v TIDZ mají nárok na osvobození od daně z příjmů fyzických a právnických osob za prvních 10 let. Investoři jsou
osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty a cla u zboží, surovin, zařízení a strojů. Kromě toho může být až do výše
500 000 EUR poskytnuto jako pobídka ke stavebním nákladům v závislosti na hodnotě investice a počtu zaměstnanců.
Pozemky v TIDZ v Severní Makedonii jsou k dispozici za dlouhodobého pronájmu po dobu až 99 let.
Mezi další výhody patří dokončená infrastruktura, která umožňuje bezplatné připojení na zemní plyn, vodu, elektřinu a
přístup k hlavní mezinárodní silniční síti. Investoři jsou také osvobozeni od placení poplatku za přípravu staveniště. V TIDZ
jsou poskytovány rychlé postupy pro registraci podnikatelských aktivit, které dále snižují náklady na zakládání.
Vláda věnuje zvláštní pozornost výrobním aktivitám, aktivitám z oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž
hardwaru, digitální záznam, počítačové čipy a podobně), vědeckovýzkumné činnosti a nové technologie s vysokými
environmentálními standardy, pro které se předpokládají další výhody TIDZ. Investoři v TIDZ, kteří působí v těchto
oblastech, jsou osvobozeni od odpovědnosti za předložení záruky jako zajištění pro případné celní nedoplatky.

- Zóna Skopje 1

Celková plocha technologického průmyslového rozvoje Skopje 1 činí 140 hektarů. TIDZ Skopje 1 zaujímá prvotřídní
polohu - 10 km východně od hlavního města Skopje, na křižovatce koridorů 8 a 10.
TIDZ Skopje 1 má přímou směnu na dálnici s chodbou 8 a je vzdálen jen 3,3 km od dálnice E-75. Mezinárodní letiště
Skopje je vzdáleno 5 km od letiště TIDZ Skopje 1 (vzdálenost 1 km od letiště) a je vhodná pro mezikontinentální lety mezi
námořními a námořními dopravci. Nejbližší národní železniční stanice se nachází 6,5 km od TIDZ Skopje 1 a nejbližší
námořní přístav v Soluni (Řecko), 230 km od Zóny.

Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk, tel +389 2 255 20 00

- Zóna Skopje 2

Celková plocha volné zóny Skopje 2 činí 96,75 hektarů. Skopje 2 se nachází přímo u svobodné zóny Skopje 1, na
křižovatce koridorů 8 a 10, 4,6 km od dálnice E-75.
Mezinárodní letiště Skopje je vzdálené 6 km od Svobodné zóny Skopje 2 (vzdálenost 2 km od letiště) a je vhodné pro
nákladní i mezikontinentální osobní lety. Nejbližší národní železniční stanice se nachází 7.8 km od Svobodné zóny Skopje
2 v obci Miladinovci a nejbližší přístav je v Soluni v Řecku, 230 km od zóny.

Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk tel +389 2 255 20 00

- Zóna Skopje 3

Celková promítaná plocha volné zóny Skopje 3 činí 43,84 hektarů. Skopje 3 volná zóna zaujímá první třídní polohu - 10
km východně od hlavního města Skopje, na křižovatce koridorů 8 a 10.
Skopje 3 volná zóna bude mít přímou směnu dálnice s chodbou 8 a je vzdálena přibližně 3 km od dálnice E-75.
Mezinárodní letiště Skopje je vzdálené 5 km od Svobodné zóny Skopje 3 (vzdálenost 1 km od letiště) a je vhodné pro
mezikontinentální lety. Nejbližší národní železniční stanice se nachází přibližně 6 km od Svobodné zóny Skopje 3 a
nejbližší námořní přístav je v Soluni (Řecko), 230 km od Zóny.

Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk, tel +389 2 255 20 00

- ZónaStip

Celková rozloha pásma Stip je 206,43 hektarů. Nachází se severozápadně od města Stip při vstupu ze směru Skopje.
Bezplatná zóna Stip má silniční spojení do Skopje a Kočani přes mezistátní M5 a přes novou dálnici Skopje-Stip, která je v
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současné době ve výstavbě, bude mít region přímé a krátké silniční spojení do hlavního města Skopje. Národní železniční
stanice je vzdálená 2,5 km od svobodné zóny a nejbližší mezinárodní letiště Alexandr Veliký ve Skopje je vzdálené 75 km.
Nejbližší přístav je v Soluni v Řecku, 225 km od oblasti.
Město Stip počítá přibližně 50 000 občanů a je největším centrem textilního průmyslu v regionu.

Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377

- Zóna Tetovo

Celková plocha volné zóny Tetovo je 94,74 hektarů. Nachází se na dálnici E-65, 3 km východně od města Tetovo.
Svobodná zóna Tetovo se nachází pouhých 35 km od hlavního města Skopje.
Národní železniční stanice je od hotelu vzdálena 4 km a nejbližší mezinárodní letiště Skopje ve Skopje je 67 km daleko
přes prstencovou silnici v Skopje. Řecký přístav v Řecku je vzdálen 287 km a přístav Durrës v Albánii je vzdálen 293 km od
svobodné zóny Tetovo.
Orgán svobodných zón a Normack Investment Group, soukromá společnost, podepsaly smlouvu o partnerství veřejného
a soukromého sektoru, která stanovuje, že Normak Investment Group je zakladatelem svobodného pásma a zodpovídá za
jeho rozvoj a provoz.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk tel +389 2 255 20 00
- Zóna Prilep
Celková plocha volné zóny Prilep je 67,50 hektarů (ili ha) a nachází se v lokalitě Alinci, jižně od města Prilep. Povrchová
oblast zóny může být rozšířena o dalších 35,71 ha.
Svobodná zóna má přímý přístup na dálnici, která spojuje Prilep a Bitolu.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Prilep, mají celkovou populaci přibližně 260 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Struga
Celková rozloha volné zóny Struga je 30,01 hektarů a nachází se v obciMisleshevo, 4,5 km od města Struga směrem na
město Ohrid.
Tato oblast má přímý přístup k projektu Pan-European Corridor 8.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Struga, mají celkovou populaci přes 161 000 obyvatel.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk tel +389 2 255 20 00
- Zóna Strumica
Celková rozloha svobodné zóny Strumica je 24,77 hektarů a nachází se 7 km východně od města Strumica, konkrétně
jižně od krajské silnice, která spojuje Kukliš - Bansko - Novo Konjarevo.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Strumica, mají celkovou populaci přibližně 85 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Kicevo
Svobodná zóna Kicevo je rozdělena do dvou oblastí, které se nacházejí ve vzdálenosti přibližně 1,2 kilometru, přičemž
část 1 se rozkládá na ploše 13,5 ha a část 2 o rozloze 16,06 hektarů. Celková plocha pokrytí je 29,56 hektarů a nachází se
jihovýchodně od města Kicevo, konkrétně, obě sekce se nacházejí vlevo a vpravo od regionální silnice spojující Kicevo a
Makedonský Brod.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Kicevo, mají celkovou populaci přes 77 000 obyvatel.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk tel +389 2 255 20 00
- Zóna Gevgelija
Celková plocha svobodné zóny Gevgelija je 50,25 hektarů (ili ha) a nachází se jihozápadně od města Perdejci, na pravé
straně dálnice Skopje-Gevgelija.
Svobodná zóna Gevgelija se nachází v blízkosti hraničního přechodu Bogorodica směrem k Řecku a má přímé silniční
spojení do přístavu Soluň.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Gevgelija, mají celkovou populaci přibližně 67 000 obyvatel.
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Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Berovo
Celková rozloha volné zóny Berovo je 17,38 hektarů a nachází se v blízkosti města Berovo.
Svobodná zóna Berovo se nachází na regionální silnici spojující Berovo a Dabile.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Berovo, mají celkem více než 18 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Delchevo
Celková rozloha volné zóny Delchevo je 20,83 hektarů a nachází se na severovýchodě od města Delčevo.
Rozsah projektu se nachází na hlavní silnici, která spojuje Kochani - Delchevo - hraniční přechod Deve Bair s Bulharskem.
Osady, které obklopují svobodné pásmo Delchevo, mají celkovou populaci přes 24 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Radovish
Celková rozloha svobodné zóny Radovish je 9,75 hektarů a nachází se u vchodu do města Radovis.
Zóna se nachází v blízkosti hlavní silnice, která spojuje Stip - Radovis - Strumica a výměnu.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Radovish, mají celkovou populaci přes 45 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377
- Zóna Ranvce
Celková výměra volné zóny Rankovce je 40,2 hektarů.
Zóna se nachází v blízkosti hraničního přechodu Deve Bair směrem na Bulharsko a má přímé silniční spojení s plánovanou
silnicí na koridoru 8 (úsek Kumanovo-Kriva Palanka) a plánovaným železničním koridorem 8.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Rankovce, mají celkovou populaci přes 176 000 obyvatel
Kontakt: aleksandar.mladenovski@fez.gov.mk or info@fez.gov.mk tel +389 2 311 11 66- Zóna Vinica
Celková plocha svobodné zóny Vinica je 21,04 hektarů a nachází se 4,5 km od města Vinica, konkrétně na západní straně
plánované dálnice, která spojuje Stip a Delčevo.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Vinica, mají celkovou populaci přes 83 000 obyvatel.
Kontat: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377

Lear Corporation, Johnson Matthey, Aptiv, Van Hool, Kemet, Joyson Safety Systems, Gentherm, Kostal, ODW
Elektrik, Vitillo Group, Condevo, Accomplast, Technical Textiles, ARC Automotivea další.

Vážení investoři,
Úřad makedonských svobodných zón, vládní řídící orgán odpovědný za rozvíjení ZEP v celé zemi, v současné době dohlíží
na čtrnáct zón v různých fázích vývoje. Vláda se zavázala poskytovat nákladově efektivní a provozně efektivní prostředí
pro podnikání v jihovýchodní Evropě. Severní Makedonie je známé jako "Nové obchodní nebe Evropy" - 100% zahraniční
vlastnictví, 0% daň z příjmu právnických osob, obecní daně, symbolické nájmy, dotace až do výše 500 000 EUR na
stavební náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly, školení a granty na vytváření pracovních míst. Jedná se pouze o
jeden segment hodnotové nabídky, která poskytuje nejkonkurenceschopnější provozní prostředí v regionu a širší.
Společnosti, které soutěží ve stále složitějším obchodním světě, hledají optimální místa pro své organizace. Popularita
svobodných zón je založena na jednoduchosti a efektivitě podnikání, na výhodných a dlouhodobých daňových pobídkách
a na možnostech dodatečných vládních dotací. To by bylo správným okamžikem, kdy by firmy mohly využívat výhodných
míst a podnětů.
Aleksandar Mladenovski, generální ředitel

Zóny jsou řízeny Ředitelstvím pro TIDZ, na jehož webových stránkách lze nalézt potřebné informace v anglickém jazyce:
http://www.fez.gov.mk.
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- Také v okolí města Krusevo, přesněji mezi městy Krusevo a Prilep, se nachází svobodná hospodářská zóna, kterou
spravuje obec, která nabízí pozemky pro investory. Geostrategická poloha je vynikající díky nížině, jedné z největších v
Severní Makedonii, která nabízí ideální podmínky pro zemědělské podnikání.

Krushevo kontak: http://krusevo.gov.mk/

Oddělení pro místní hospodářský rozvoj a přeshraniční spolupráci:

tel: 00389 48 477-061

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Makedonská ústava stanoví že zahraniční osoby (právnické osoby, fyzické osoby nebo občanské sdružení v cizí zemi) musí
mít stejnou úroveň s místními osobami při vedení hospodářské činnosti v Severní Makedonie, pokud není uvedeno jinak
zákonem ("vnitrostátní zacházení"). Tento princip pokrývá celý rozsah ekonomických a právních forem, které se používají
obchodní činnost. Podle zákona o obchodních společnostech, zahraničních společností a cizích jazyků majitelé provozují
podle podmínky stanovené zákonem a je jim poskytnuto rovné zacházení operace s domácími jednotlivci a
právnických osob na území republiky Severní Makedonie, pokud není stanoveno jinak mezinárodní dohodou a / nebo
právní předpisy upravující zvláštní druhy zahraničních společnosti a zahraničními výhradními vlastníky s konkrétním
rozsahem operací. Pokud bude uzavřena bilaterální smlouva, kterou podepsal a ratifikoval Severní Makedonie poskytuje
více příznivých investičních podmínek pro mezinárodní investory, občany nebo právnické osoby příslušného smluvního
partnera země bude mít preferenční investor léčby ("status doložky nejvyšších výhod").

Motivační opatření a oprávnění Severní Makedonnie je to že má rovnou daň míra 10% pro firemní a osobní daň z příjmů.
Investoři jsou způsobilí pro snížení základu daně z příjmů částka předchozího zisku reinvestovaného do hmotného
majetku aktiva (jako jsou nemovitosti, zařízení a vybavení) a nehmotný majetek (např počítačový software a patenty)
rozšíření obchodních aktivit společnosti subjektu.
Zákon o technologickém průmyslu rozvojové zóny jsou speciální daňové zacházení pro každého investora, který investuje
ve stanovených zónách. Obecně platí pobídky zahrnují:

• Desetiletá daňová dovolená z daně z příjmů pro subjekty vykonávající své podnikání v oblastech
• Určitá osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) pro obchod v rámci zóny a pro dovozy v zónách
• Daňová dovolená z daně z příjmu fyzických osob o platu všem zaměstnancům zaměstnaným na subjekty vykonávající
podnikatelské činnosti v zónách po dobu 10 let od měsíce, ve kterém byl první plat
je placena.
Kromě daňových pobídek je to také Zákon rovněž stanoví určité zvyky výjimky, vyloučení z poplatků za příprava stavby,
bezplatné připojení na vodu, kanalizace, topení, plyn a napájecí sítě, a další pobídky.

Formy zahraničních investic Zákon o devizových operacích definuje přímé investice jako investice investor s cílem založit
trvalé hospodářské vazby a / nebo realizace právo spravovat obchodní společnost nebo jinou právnickou osobou, ve
které je investorem investoval. Zákon uvádí následující druhy přímých investic:
• Založení obchodní společnosti nebo rozšíření vlastního kapitálu obchodní společnosti k úplnému vlastnictví investora,
zakládání poboček nebo akvizice úplného vlastnictví stávajících společnosti
• Účast na novém nebo již existujícím obchodní společnost, pokud má investor v držení nebo získá více než 10% účasti na
základním kapitálu obchodu společnost, tj. více než 10% hlasovacích práv
• Dlouhodobý úvěr se splatností pět a více let, pokud jde o půjčku od investora určeného k obchodování společnost,
kterou investor plně vlastní
• Dlouhodobý úvěr se splatností pět a více let, když je a úvěr určený k trvalému ekonomických vazeb a pokud má takový
úvěr byla poskytnuta ekonomicky přidružených subjektů.

Zisk a kapitálu repatriace Podle zákona o devizovém kurzu Operace, zahraniční investoři mohou volně zisk z převodu,
výnosy z prodeje a prodej akcií přímo investice a zbývající část a likvidované investice za předpokladu, že zaregistrovali
své přímé investice podle tohoto zákona a zaplatili všechny právní závazky týkající se daní a daní příspěvků v Severní
Makedonie.

Založení nových podnikatelských subjektů nebo nabývání akcií ve stávajících subjektech
Makedonské zákony stanoví, že zahraniční subjekty a / nebo zahraniční osoby mohou založit subjekty se zahraniční účastí
a získat podíly ve stávajících místních subjektech. Takové společnosti musí mít podobu subjektů, jak je uvedeno v zákonu
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o obchodních společnostech. Podíl zahraničních právnických osob a fyzických osob není omezen, pokud není stanoveno
jinak pro jiné typy podniků.
Obecně není vyžadováno předchozí povolení vládních institucí
zřízení jednotky výše uvedených typů, s výjimkou případů týkajících se bankovních nebo pojišťovacích činností a
investičních fondů.

* KPMG

Získání věrohodných údajů je v tomto případě poněkud komplikované. Zatímco vláda, ve snaze zveličit svoje úspěchy
nadsazuje čísla, zvýšení FDI o 40% oproti roku 2015, nevládní zdroje uvádějí údaje až o 30% nižší. V zásadě však lze situaci
v oblasti FDI označit jako uspokojivou, úroveň FDI dosahuje cca 70% projektované výše. V lednu a únoru 2017 přímé
zahraniční investice činily 59,1 mil. EUR. Pro první čtvrtletí roku 2017 uvádí centrální banka nárůst FDI o 25% oproti
stejnému období roku 2016.

Nejúspěšnějším rokem stále zůstává rok 2001. Na účty byly připsány prostředky z prodejů realizovaných v roce 1999,
např. jediné ropné rafinerie OKTA (poblíž Skopje) řecké společnosti Hellenic Petroleum (54% akcií za 32 mil. USD). V roce
1999 byla privatizována největší obchodní banka "Stopanska banka" (Hellenic National Bank, EBRD a IFC 85% akcií za 87
mil. USD, z toho řecký partner 65%, EBRD a IFC po 10%). V roce 2000 koupil makedonský Telecom maďarský vlastník,
který byl v r. 2011 obviněn z mnohamilionové korupce (nyní je tato korupce potrvzena, v novinách byly publikovány
detaily o platbách, které Maďaři realizovali do USA).

Bezpečnostní krize v r. 2001 ukončila období velkých investic. Vzhledem k politické krizi roku 2016, která byla "ukončena"
novými volbami do parlamentu a následným zdlouhavým jednáním o vládní koalici, je přirozeně země vnímána jako
relativně nestabilní, nicméně investoři mají zájem. FDI za prvních 9 měsíců roku 2016 byly ve výši 199,45 mil. EUR.
Největšími investory v MK z teritoriálního pohledu jsou: Německo (23,2 milionů EUR), Turecko (23,14 mil. EUR), Itálie
(12,46 mil.EUR), Bulharsko (11,72 mil. EUR). Podle sektorů byly největší investice do průmyslové výroby (38,25 mil EUR),
financí a pojištění (15,35 mil. EUR), důlní průmysl (15,08 mil. EUR), výroba elektrické energie (11,02 miEUR), stavebnictví
(10,79 mil. EUR). Celkové investice, včetně FDI, činily za prvních 9 měsíců roku 2016 (další data nejsou k dispozici) celkem
358,5 mil. EURO což je o 141,7 mil EUR zvýšení oproti roku 2015.

Nyní pro rok 2017 se hovoří o velké investici americké firmy do důlního průmyslu (těžba zinku, stříbra, zlata, mědi a
olova). Zatím se o této investici vedou jednání a její realizace vzbuzuje velká očekávání ve státním sektoru. Jedná se o
důlní sektor, který se podílí 3,5% na tvorbě makedonského HDP. Další velký americký investor již započal s výstavbou
továrny - V roce 2016 začala US firma AMPHENOL s výstavbu 3 továren na výrobu automobilových, železničních a
leteckých součástek. Dvě továrny jsou již dokončeny a uvedeny do provozu (2.500 pracovních míst v oblasti Kočani) a třetí
továrna se momentálně dokončuje v bývalé továrně ATOM- v Kočani (dalších 400 zaměstnanců).

Přímé zahraniční investice (FDI) do Severní Makedonie dosáhly v roce 2018 624,5 mil. EUR (706,9 mil. USD) v porovnání s
181,7 mil. EUR v roce 2017, ukázala data z centrálních bank.
Pouze v prosinci činily FDI do Severní Makedonie 175,2 mil. EUR ve srovnání s 47,2 mil. EUR v prosinci 2017, podle údajů
zveřejněných centrální bankou.

Mil EUR
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Stat Severní Makedonie
2014 205,1
2015 216,7
2016 338,4
2017 181,7
2018 624,5

V důsledku rostoucího zájmu o investiční potenciál Severní Makedonie začalo v zemi působit řada mezinárodních
společností, a to jak jako projekty na zelené louce, tak i prostřednictvím různých druhů akvizic a privatizací.
Mezi významné zahraniční investory patří Johnson Matthey (UK), Mobilkom Rakousko (Rakousko), EVN (Rakousko),
Deutsche Telecom (Německo), Kromberg & Schubert (Německo), Dräxlmaier Group (Německo), Societe Generale (Řecko),
Hellenic Bottling Company SA (Řecko), QBE Insurance Group Limited (Spojené království), Mittal Steel (Nizozemsko),
Duferco (Švýcarsko) a Titan (Nizozemsko), ODW-Elektrik (Německo), Key Safety System (USA), Marquardt (Německo),
Coficab (Tunis), Mensan Otomotiv (Turecko), Endava , Amphenol (USA), KPME (Ukrajina), Vitek (Itálie), Prodis (Rusko),
Grishko (Rusko), VPTEX (Nizozemsko), Accomplast (Německo) Čína), Gentherm (USA), Adient Automotive (USA),
společnost Lear Corporation (uSA), Van Hool (Belgie).

Zahraniční investice (v mil. EUR)

2014 2015 2016 2017 2018

FDI 208,0 216,1 338,45 182,01 624,49

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie

rok české přímé investice v Severní Makedonii
2014 0,03
2015 1,73
2016 -3,38
2017 -0,8
2018 1,68

Zdroj: Obchodní komora

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

V Severní Makedonie neexistují restrikce oblastí pro vstup zahraničního investora. Makedonie je členem MIGA od r. 2004.
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V dubnu 2015 agentura Standard and Poor's vydala své hodnocení Severní Makedonie a potvrdila dlouhodobé úvěrové
ratingy jako BB- „stabilní“.

Severní Makedonie - ratingové hodnocení
Ratingové hodnocení Standard & Poor's pro Severní Makedonii stojí na BB- se stabilním výhledem. Úvěrové
hodnocení společnosti Fitch pro Severní Makedonii bylo naposledy uvedeno na BB + s pozitivním výhledem.
Obecně platí, že úvěrové ratingy používají státní investiční fondy, penzijní fondy a jiní investoři, aby posoudili
úvěrovou bonitu Severní Makedonie, což má velký dopad na výpůjční náklady země. Na této stránce je uveden
úvěrový rating vládního dluhu pro Severní Makedonii, který hlásili hlavní ratingové agentury.

Rating společnosti Standard & Poor's pro Severní Makedonii stojí na BB- se stabilním výhledem. Rating společnosti Fitch
pro Severní Makedonii byl naposledy zveřejněn na BB s pozitivním výhledem. Úvěrový rating obecně používají státní
investiční fondy, penzijní fondy a další investoři k měření bonity Severní Makedonie, a mají tak velký dopad na výpůjční
náklady země. Tato stránka obsahuje rating vládního dluhu pro Severní Makedonii, jak je uvádějí hlavní ratingové
agentury.

Agency Rating Outlook Date
Fitch BB Positive Feb 02 2018
Fitch BB Negative Aug 19 2016
Fitch BB+ Negative Aug 21 2015
S&P BB- Stable May 24 2013
Fitch BB+ Stable Oct 27 2010
S&P BB Stable Sep 21 2009
Fitch BB+ Negative May 21 2009
S&P BB Negative Apr 30 2009
S&P BB+ Negative Dec 01 2008

https://tradingeconomics.com/macedonia/rating

Podmínky i v roce 2018 zůstávají prakticky nezměněné.

Společnost se zahraniční kapitálovou účastí má ze Zákona o obchodních společnostech stejná práva a povinnosti jako
domácí subjekt. Není-li zákonem stanoveno jinak, může zahraniční účast činit až 100%. Zákon stanoví 5 forem podniků,
nejobvyklejší je společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

Od r. 2008 je zavedena plošná daň ze zisku právnických osob a z příjmu fyzických osob ve výši 10%. Vláda přijala program
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investičních pobídek a rozvoje svobodných ekonomických zón stimulující zahraniční investory, který má již jisté konkrétní
výsledky a otevření výrobních kapacit v MK, kapitálový vstup na makedonský trh již realizovalo či avizovalo několik větších
zahraničních společností (Johnson Controls, Weibo, Société Générale koupila kontrolní balík akcií Ochridské banky atd.).

Na reinvestovaný zisk je nulová daň, stejně jako ve svobodných ekonomických zónách a technologických parcích.

Obchodní dohody --PŘÍSTUP NA VOLNÉM TRHU
Bezplatný přístup na trh s více než 650 miliony zákazníků. Severní Makedonie je signatářem tří mnohostranných dohod o
volném obchodu:

SAA (Dohoda o stabilizaci a přidružení) s členskými státy EU;
EFTA (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a

CEFTA (Severní Makedonie, Albánie, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Severní Makedonie také podepsala dvě dvoustranné dohody o volném obchodu s těmito zeměmi:
- dvoustranná dohoda o volném obchodu s Tureckem a -
Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Ukrajinou
Severní Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizace (WTO).

Založení podniku-- Registrace společnosti v Severní Makedonii

Současný zákon o obchodních společnostech je účinný od roku 2004. Novela zákona o obchodních společnostech v roce
2005 usnadnila zahájení činnosti centrálního registru na začátku roku 2006 jako orgánu oprávněného k provádění všech
registrací společností a instituce k udržování obchodních společností
Registrovat. Toto je primární zákon upravující obchodní aktivity v Severní Makedonii
typy společností, postupy a předpisy pro jejich zřízení a provoz. Vzhledem k tomu, že všem zahraničním investorům jsou
udělena stejná práva a privilegia jako makedonští státní příslušníci, jsou oprávněni zakládat a provozovat všechny druhy
soukromých společností nebo akciových společností vlastněných vlastními silami.
Zahraniční investoři nejsou povinni získat zvláštní povolení od státních orgánů, které jsou jinak než zákonem požadované.
Podle práva obchodních společností jsou společnosti založeny jako samostatné právnické osoby, které působí nezávisle a
jsou odlišné od jejich zakladatelů, akcionářů a manažerů. V závislosti na typu, společnosti
mají své vlastní práva, závazky, jména a sídla. Zákon definuje pět forem společností:
Obecné partnerství, společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a
společnosti s ručením omezeným.
Severní Makedonie zavedla systém ONE-STOP-SHOP který umožňuje investorům zaregistrovat své podnikání po 4
hodinách předložení žádosti (v praxi to může trvat 1-2 podnikání dnů). Jeden může zaregistrovat společnost v Severní
Makedonii tím, že navštíví jednu kancelář, získá informace z jednoho místa a osloví jednoho zaměstnance. To významně
snižuje administrativní bariéry a náklady na zahájení činnosti. Další důležitou vlastností služby One-Stop-Shop je služba
elektronické distribuce, která umožňuje potenciálním investorům nebo třetím stranám získat kompletní elektronické
informace o činnostech společností v zemi.
Další informace získáte od Centrálního registru
Adresa:
Kuzman Josifovski Pitu, Skopje 1330, Severní Makedonie
Telefon:
+ 3892 3288-298
Web: www.crm.com.mk
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Zákon o investičních fondech

upravuje podmínky pro založení investičních fondů a společností pro správu investičních fondů. Rovněž upravuje způsob,
jakým společnost provozuje a vykonává dohled nad těmito operacemi a proces výběru depozitní banky. Zákon
nediskriminuje zahraniční investory při vytváření open-uzavřených nebo uzavřených investičních fondů.

Cenové kontroly
Liberalizace cen v Severní Makedonii byla v podstatě dokončena. Cenové kontroly existují pouze u několika výrobků. Ceny
v odvětví energetiky (deriváty ropy, elektřina) jsou kontrolovány nezávislými regulačními orgány.

Konkurence
Makedonský zákon o hospodářské soutěži zajišťuje, že úkolem práva hospodářské soutěže je zabránit určitým praktikám
a obchodní činnosti na trhu, které některé podniky budou využívat k dosažení neoprávněné výhody ve srovnání s jinými
podniky, a ohrožovat bez hospodářské soutěže mezi podniky.

Zdroj -http://www.fic.mk/content/Guide for Investors FIC

(Foreign Investors Council within Economic Chamber of North Macedonia)
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3. Vztahy země s EU
Ekonomická kritéria
Republika Severní Makedonie dosáhla určitého pokroku a je na dobré úrovni při přípravě fungující tržní ekonomiky. Přes
politickou patu v první polovině roku došlo k pozoruhodným zlepšením, zejména v řízení veřejných financí a
transparentnosti. Klíčové slabiny ekonomiky zůstávají. Patří sem nedostatky v podnikatelském prostředí, jako je
nedostatečné vymáhání smluv a velká neformální ekonomika. Strukturální problémy trhu práce se odrážejí v nízké aktivitě
a vysoké míře nezaměstnanosti. Makroekonomické prostředí se v první polovině roku 2017 zhoršilo, neboť zdlouhavá
politická krize vyústila v investice. Fiskální politika je zaměřena na krátkodobá opatření a postrádá trvalý konsolidační
plán.
Hospodářství dosáhlo určitého pokroku a je mírně připraveno čelit konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci EU.
Dalším pokrokem bylo dosaženo diverzifikace vývozu a vyšší produkce přidané hodnoty ve zpracovatelském odvětví.
Obchodní a investiční vztahy s EU se nadále zintenzivňovaly. Hospodářství stále trpí nedostatky vzdělávacích učebních
osnov, nízkou mírou inovací a významnými nedostatky v oblasti investic, včetně zejména veřejné infrastruktury.

Právní předpisy EU
Pokud jde o jeho schopnost převzít závazky vyplývající z členství, země je ve většině oblastí mírně připravena, a to i v
oblasti hospodářské soutěže, dopravy a energetiky. Země vykazuje dobrou úroveň přípravy v oblastech, jako je právo
společností, celní unie, transevropské sítě a věda a výzkum. Je třeba vyvinout další úsilí, zejména v těch několika málo
oblastech, kde je země v rané fázi přípravy, jako je svoboda pohybu pracovníků. Je také zapotřebí většího důrazu na
administrativní kapacitu a účinné provádění. Země nadále zlepšovala sladění s prohlášeními EU a rozhodnutími Rady o
společné zahraniční a bezpečnostní politice.

EU, euro-atlantický svět

Klíčovým momentem, ke kterému se upíná MK politická reprezentace je červnová Evropská rada, která by měla
rozhodnout o (ne)zahájení přístupových rozhovorů s MK a AL.

MK usilovně lobuje u ČS EU za kladný výsledek hlasování, avšak některé státy zůstávájí stále rezervované, především FR a
dále NL a DK. Byť oceňují implementaci Prespanské dohody a vnitřních reforem, trvají na tom, že MK musí splnit
podmínky stanovené v závěrech loňské Evropské rady. Výhrady jsou především v případě FR motivovány zejména
vnitropolitickými ohledy. MK strana může přispět k rozptýlení výhrad skeptických zemí, především pokud schválí klíčový
zákon o zvláštním státním zastupitelství, bezproblémovými (a úspěšnými) prezidentskými volbami a fungující spoluprací
vlády s opozicí.

NATO

V návaznosti na souhlas s ratifikací Prespanské dohody ratifikovalo Řecko 8. února jako první také přístupový protokol MK
do NATO, další země postupně následují jeho příkladu.

22. ledna navštívila Skopji delegace NATO pod vedením Arndt Freytaga (Assistant Secretary General for Intelligence and
Security), kde jednala s premiérem Zaevem a vicepremiérem a ministrem vnitra Spasovskim
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Spojené státy dlouhodobě podporují euroatlantické aspirace MK. Začátkem ledna 2019 zavítal do Spojených států
vicepremiér pro evropské otázky, B. Osmani, kde jednal mj. s Mathewem Palmerem (US Deputy Assistant Secretary of
State for Europe and Eurasian Affairs) či zástupci obou komor Kongresu.

V první polovině března 2019 navštívila Spojené státy také vicepremiérka a ministryně obrany, R. Šekerinska. Hlavním
cílem návštěvy bylo podpořit rychlý průběh ratifikace přístupového protokolu MK do NATO. Mimo jiné se sešla
s viceprezidentem M. Pencem, zástupci Pentagonu, State Departementu a Kongresu

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

Delegace Evropské unie
do Republika Severní Makedonie

Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje

Telefonní číslo: (+389) 2 3248 500
Fax: (+389) 2 3248 501

Pro více informací nebo na konkrétní žádosti kontaktujte pracovníky odboru pro tisk a informace na delegaci

delegation-north-macedonia@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace:
Samuel Žbogar

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod - zdrojem údajů o zahraničním obchodu jsou celní prohlášení o dovozu a vývozu předložená celním
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orgánům úřady pro odbavení zboží vývozními a dovozními společnostmi prostřednictvím spedičních organizací. Rozsah
Statistiky zahraničního obchodu jsou založeny na speciálním obchodním principu (uvolněná definice). Tyto údaje zahrnují
všechny zboží vyrobené v Severní Makedonii a vnitřní obrat zboží. Zboží makedonského původu zahrnuje také tzv.
Znárodněné zboží, tj. zboží, které je dovezeno a propuštěno prostřednictvím cel a poté vyvezeno ve stejném nebo
zpracovaném stavu jako zboží domácího původu.
Údaje o dovozu zahrnují veškeré zboží dovezené ze zahraničí, zúčtované prostřednictvím celních orgánů a poté umístěné
na dovoz domácího trhu pro reprodukci, investice nebo obecnou spotřebu.
Dovoz zboží pro zpracování a zpětný vývoz zboží po zpracování a vyvážené zboží pro další zpracování a zboží dovážené
po dalším zpracování jsou zahrnuty do údajů o vývozu a dovozu v hrubém vyjádření.

Země Evropské Unie jsou největším MK obchodním partnerem. Jejich podíl na MK exportu dosahuje 60%, na importu
48%. Mezi hlavní MK vývozní položky patří feronikl, železo, ocel a textilní výrobky, v dovozu se jedná především o ropu,
elektřinu, válcovanou ocel a vozidla.

Zahraniční obchod v tis $

Vývozy podle sektorů a zemí SITC-

Vývozy podle sektorů a zemí SITC-

• vývoz Celkově tis $ Jídlo a živá
zvířata

Nápoje a tabák Surový
materiály,
nepoživatelný,
s výjimkou paliv

Minerální
paliva,
maziva a
související
materiály

Zvíře a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

EU 4 598 644 149 956 134 927 271 339 16 054 800
Německo 2 662 467 16 716 17 004 8 746 649 3
Bulharsko 332 915 15 989 21 695 187 282 371 31
Řecko 203 513 11 045 38 259 28 413 2 767 -
Belgie 200 673 3 094 22 413 75 0 -
Italie 200 673 3 094 22 413 75 0 -
Česko 61 069 3 368 801 140 92 -

vývoz Celkově tis $ Chemikálie
a související
produkty

Vyrobeno
zboží
klasifikovány
hlavně
podle materiálu

Stroje
a dopravy
zařízení

Smíšený
vyrobeno
článků

Komodity a
transakcí ne
jinde
v SITC

EU 1 358 628 765 602 1 671 868 883 262 4 927
Německo 1 152 675 49 330 977 694 439 409 240
Belgie 56 13 205 149 890 11 828 112
Rumunsko 2 029 36 347 109 939 6 507 -
Česko 8 117 23 408 12 039 13 097 6
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dovoz Celkově tis $ Jídlo a živá
zvířata

Nápoje a tabák Surový
materiály,
nepoživatelný,
s výjimkou paliv

Minerální
paliva,
maziva a
související
materiály

Zvíře a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

EU 4 857 537 341 940 43 349 69 294 540 906 13 065
Německo 910 270 48 976 5 706 12 252 4 516 293
Řecko 617 953 31 646 1 761 4 998 395 514 1 337
Bulharsko 133 448 5 661 117 655 1 678 35
Rumunsko 246 067 6 069 2 595 6 350 12 090 -
Polsko 222 531 47 478 2 452 421 940 56
Česko 117 169 4 504 846 138 457 0

dovoz Celkově tis $ Chemikálie
a související
produkty

Vyrobeno
zboží
klasifikovány
hlavně
podle materiálu

Stroje
a dopravy
zařízení

Smíšený
vyrobeno
článků

Komodity a
transakcí ne
jinde
v SITC

EU 619 993 1 901 995 1 057 928 266 239 2 828
Německo 203 613 172 460 403 949 58 414 73
Řecko 28 120 128 181 14 034 11 690 671
Italie 58 228 189 650 93 932 42 350 209
Česko 11 290 27 052 56 937 15 142 802

Vývozy /Dovoz - Republika Severní Makedonie

Vyjádřeno v eurech, celková hodnota vývozu zboží z Republiky Severní Makedonie v období leden - prosinec 2018, činí 5
860 827 tis. Eur a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 17,0% roku. Hodnota dováženého zboží
ve stejném období činila 7 671 946 tis. EUR, což je o 12,4% více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Deficit
obchodní bilance v období leden - prosinec 2018 rok je 1 811 119 tis. eur.

Zdroj: Státní statistický úřad Severní Makedonie

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je hlavním obchodním partnerem Severní Makedonie, která představuje 60% vývozu země a 48% jejího dovozu.
Vývoz ze země se soustřeďuje na několik výrobků, z nichž nejdůležitější jsou: ferokoklinické slitiny, železo a ocel a
textil.
Hlavními dovozy jsou ropa, elektřina, výrobky z plochého válcování a oceli a vozidla.
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EU vytvořila v roce 2008 nástroj pro občanskou společnost na podporu rozvoje občanské společnosti v jihovýchodní
Evropě.
Zřízená v rámci nástroje předvstupní pomoci poskytuje finanční pomoc organizacím občanské společnosti v Severní
Makedonie, aby mohli:

- hrají v politickém procesu aktivnější roli;
- rozvíjet přeshraniční projekty a sítě;
- lépe se seznámit s záležitostech EU.

Zařízení pro občanskou společnost rovněž zahrnuje:
- Program People2People, jehož cílem je posílit úlohu občanské společnosti v demokratickém procesu.
- Národní program IPA, kde je poskytována další podpora v oblastech, jako je účast v integračním procesu EU, a rozvíjení
partnerství a sítí.
Program pro více příjemců z programu IPA byl navíc navržen tak, aby odpovídal regionálním potřebám, včetně občanské
společnosti.

Republika Severní Makedonie se chce stát členem EU. Za účelem dosažení tohoto cíle poskytuje EU nepřetržitou podporu
a finanční pomoc, aby mohla země provést nezbytné reformy.
Od roku 2007 umožnil nástroj předvstupní pomoci (IPA), aby se země zaměřila na změny v pěti klíčových oblastech:

- Budování institucí,
- Přeshraniční spolupráce,

- Regionální rozvoj,
- Lidské zdroje a

- Rozvoj venkova.

Pomoc ze strany EU je zaměřena na pomoc zemi dokončit reformy potřebné pro budoucí začlenění do organizace. Od r.
1992 do zavedení nového Nástroje předvstupní pomoci (IPA) v r. 2007 přesáhla finanční pomoc Severní Makdonie,
rozdělovaná především prostřednictvím programů PHARE a CARDS více jak 800 mil. Eur. V rámci první fáze IPA (2007-
2013) byly přes jejích 5 komponentů v zemi realizovány projekty v hodnotě více než 620 mil. EUR.

Během období 2007-2013 EU poskytla Republice Severní Makedonii 622 milionů EUR prostřednictvím nástroje
předvstupní pomoci. (Krajina také těží z regionálně zaměřeného programu pro více příjemců programu IPA.)
Program IPA II nyní poskytuje podobnou pomoc od roku 2014 do roku 2020 prostřednictvím alokace finančních
prostředků ve výši 664,2 milionů EUR.

Finanční pomoc v rámci IPA II :

Rozdělení prostředků na období 2014-2020: 664,2 milionů EUR
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Demokracie a řízení
Reformování státní správy (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a
místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody v Ohridu- zlepšování hospodářské politiky a řízení veřejných
financí; vytvoření demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o
demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

Právní stát a základní práva
Soudní reforma; boj proti korupci účinněji; respektování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků
a ochrana menšin (např. Romové a komunita LGBTI), zlepšení řízení hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky
v souladu s právními předpisy EU, dokončení policejních reforem a posílení boje proti organizovanému zločinu.

Životní prostředí a klima
Vytváření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přesun do nízkouhlíkového, odolného vůči změně klimatu a
úsporného využívání zdrojů.

Doprava
Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zvýšení bezpečnosti
dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech pomocí zelené dopravy.

Konkurenceschopnost a inovace
Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvýšení produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace
vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a konvergenci EU; posílení podnikatelského rámce (právní a
institucionální), včetně uplatňování práva EU v oblasti jednotného trhu.

Sociální rozvoj
Podpora inkluzivnějšího a efektivnějšího trhu práce; zvýšení přístupu k kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě, aby lépe
odpovídaly potřebám zaměstnavatelů; zavedení moderního a flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším
sociálním začleněním; posílení profesních organizací.

Zemědělství a rozvoj venkova
Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; což činí zemědělství a
odvětví výroby potravin konkurenceschopnější.

Regionální a územní spolupráce
Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v příhraničních oblastech.

V rámci druhé fáze předvstupní unijní pomoci (IPA II) byl pro Severní Makedonie na plánovací období 2014-2020
vyčleněno celkem 664,2 mil. EUR, tj. cca 95 mil. EUR ročně. ZatímcoMvláda při přípravě tzv. Country Strategy Paper tlačila,
aby co největší podíl financí směřoval do oblasti dopravy (především na panevropské dopravní koridory, včetně výstavby
dálnic), EK kladla důraz na životní prostředí (nejen čističky, ale rovněž změny příslušné legislativy a vytvoření
odpovídajícího prostředí v této oblasti), právní stát, občanskou společnost a reformu veřejné správy.

V sektoru „Demokracie a vládnutí“, s rozpočtem 122,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: veřejná správa,
demokratizace institucí, mezietnické vztahy, občanská společnost a programy EU. V sektoru „Vláda práva a základní
práva“, s rozpočtem 83 mil. EUR, se pomoc IPA zaměří na korupci, soudnictví, policii, migraci a hranice, základní práva,
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romskou menšinu, svobodu vyjadřování a media. V sektoru „Životní prostředí a klimatická změna“, s rozpočtem 112,9 mil.
EUR, budou financovány projekty v oblastech: odpadní vody, kvalita ovzduší, vody, energetická efektivita i snížení rizika
přírodních katastrof. V sektoru dopravy, za 112,9 mil. EUR, se pomoc EU zaměří na: silniční a železniční infrastrukturu,
bezpečnost provozu či městkou zelenou dopravu. V sektoru „Konkurenceschopnost a inovace“, s rozpočtem 73 mil. EUR,
to bude výzkum a vývoj či konkurenceschopnost malých a středních podniků. V sektoru „Zaměstnanosti, sociálních politik,
vzdělání, podpory rovnost pohlaví a rozvoje lidských zdrojů, s rozpočtem 53 mil. EUR, se EU zaměří na podporu vzdělání,
zlepšení sociálních politik a mezisektorovou podporu. V sektoru „Zemědělství a rozvoj venkova“, s rozpočtem 106,3 mil.
EUR, budou financovány projekty: pro zajištění zdraví zvířat, investice do infrastruktury a farem, či pozemkové
hospodářství. Projekty přeshraniční spolupráce budou probíhat s Řeckem, Bulharskem, Albánií, Kosovem a Srbskem.

Pokud jde o twinningové projekty, lze doporučit zapojení českých zájemců především v pozici hlavních či juniorních
partnerů zkušených subjektů z tzv. starých unijních zemí. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že ani tento postup nemusí
být zárukou získání projektu, jehož kvalita není při rozhodování o vítězi v některých případech rozhodujícím kritériem.

Aktuální informace o vypsaných a připravovaných tendrech a twinningových projektech v rámci unijních nástrojů
lze získat na:

• webgate.ec.europa.eu
• eeas.europa.eu
• cfcd.finance.gov.mk
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Charakteristika trhu:

Severní Makedonie patří mezi zajímavé obchodní partnery ČR na Balkáně. Je to trh 2 mil obyvatel, s velmi nízkou kupní
silou obyvatel, kde HDP na hlavu dosahuje 4.765 euro (2017) a průměrná čistá mzda dosahuje 382 eur (2017) měsíčně.

Země západního Balkánu (WB-6) sice patří mezi nejotevřenější pro přímé zahraniční investice a jejich obchod roste, ale
zároveň mají pouze třetinový HDP/osobu průměru EU, vysokou nezaměstnanost a potýkají se s řadou výzev jako je např.
slabá koordinace při tvorbě a implementaci politik, nedostatky pracovního trhu, nerovné podmínky pro hráče na trhu,
nedostatečná regionální propojenost obchodních, dopravních a energetických sítí, atd.

Od r. 2011 vykazuje vzájemný obchod (údaje ČSÚ) anomálii představovanou neúměrným nárůstem dovozu do ČR.
Severní Makedonie je jedinou ze zemí Balkánského poloostrova, se kterou má ČR negativní obchodní bilanci. Situaci však
nelze hodnotit kriticky, neboť není způsobena systémovými příčinami. Exportní potenciál MK se nijak nezlepšil, naopak
český vývoz do MK řadu let stoupal. Za negativním saldem jsou raketově rostoucí reexporty slitin drahých kovů
(respektive výfukových katalyzátorů pro český automobilový průmysl) a automobilové komponenty z německých továren
v MK, kterým český export nedokáže ve „standardních“ komoditách čelit. V posledním roce však výrazný makedonský
dovoz do ČR klesá a český vývoz do teritoria naopak pokračuje v růstu. Podle makedonských obchodních statistik je
vzájemný obchod dlouhodobě deficitní naopak v neprospěch Severní Makedonie.

Poslední výsledky ČSÚ za první čtvrtletí 2019 naznačují, že letos dojde k poklesu celkové obchodní výměny (o více jak
8%). V období od ledna do března 2019 meziročně roste český vývoz o úctyhodných 36% (z nízkého základu) a klesají
dovozy o 29% (z velkých objemů předchozího roku). Trend tedy naznačuje další postupné vyrovnávání naší záporné
obchodní bilance.

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8% hodnoty výměny zboží. Na
naší straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak
služby v dopravě 232 mil. CZK.

Celková obchodní výměna Severní Makedonie s Českou republikou za rok 2018 činila 219,5 milionu dolarů, což je oproti
roku 2017 nárůst o 23,2%.
zatímco vývoz činil 78,1 mil. USD nebo nárůst o 27,8%, zatímco dovoz dosáhl hodnoty 141,5 mil. USD, což představuje
nárůst o 20,7% ve srovnání s rokem 2017.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 63,4 mil. USD bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2017 o 13,2%.
V roce 2018 je Česká republika 19. obchodním partnerem Sevení Makedonie.

Obchodní výměna mezi ČR a Severní Makedonií probíhá na základě asociační dohody s EU. Bilaterálně zaujímá Severní
Makedonie v dovozu do ČR 46. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 58. příčka. Obratem se řadí
Severní Makedonie na 59. místo zemí se kterými Česká republika obchoduje.
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VI Q 2018 IV 2017
vývoz USD 78.091.997 61.068.684
dovoz USD 141.458.974 117.168.601
obrat USD 219.550.971 178.237.285
Bilance USD -63.366.977 -56.099.917

Zdroj: Statisticky úřad Severní Makedonie

Vývoj obchodní bilance ČR- Severní Makedonie (mil.USD)

Období Dovoz Vývoz Obrat Bilance
2014 92,3 32,6 124,9 -59,7
2015 77,2 29,2 106,5 -47,9
2016 99,3 42,4 141,7 -56,9
2017 117,1 61,06 178,2 -56,09
2018 141,5 78,1 219,5 -63,4

Zdroj: Statistický úřad Severní Makedonie

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
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Obchodní výměna ČR – Severní Makedonie (v mil. USD)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2014 32,6 92,3 124,9 -59,7

2015 29,5 77,2 106,5 -47,9

2016 42,2 99,3 141,7 -56,9

2017 61,06 117,1 178,2 -56,09

2018 78,1 141,5 219,5 -63,4

Zdroj: Statisticky úřad Sevení Makedonie

Makedonie není zařazena mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, proto v ní nejsou realizovaný žádné
velké bilaterální projekty, uskutečňují se malé lokální projekty.

Hlavní vývozní komodity ČR zůstávají stejné: motorová vozidla, reaktory, kotle, elektrické přístroje, čistící a prací
přípravky, sklo a skleněné výrobky, cukr a cukrovinky, potraviny živočišného původu, papír, karton, lepenka.

Hlavní dovozní komodity do ČR: železo a ocel, výrobky ze železa a oceli, lihové tekutiny, tabák a tabákové výrobky, oděv a
oděvny doplňky, dopravní zařízení, zelenina, ovoce, zinek a výrobky ze zinku.

Od r. 2011 vykazuje vzájemný obchod anomálii představovanou neúměrným nárůstem MK exportu do ČR a propadem
vzájemné obchodní bilance (ve srovnání vzrostl MK vývoz do ČR téměř 20x). Situaci nelze přesto hodnotit kriticky, neboť
není způsobena systémovými příčinami. Exportní potenciál MK se nijak nezlepšil, naopak český vývoz do MK řadu let
stoupal. Za negativním saldem jsou totiž raketově rostoucí reexporty slitin drahých kovů a katalyzátorů pro český
automobilový průmysl, kterým český export nedokáže ve „standardních“ komoditách sekundovat. Další významným
dovozcem z Makedonie do ČR jsou nadnárodní firmy, které zde v Makedonii otevřely svoje výrobní pobočky (většinou jde
o automobilový průmysl) a jejich produkci pak dováží do ČR.

Roku 2016 je však zajímavý mimořádně vysokým nárůstem českého exportu do země. Celkově se tedy obrat českého
bilaterálního obchodu zvýšil v roce 2016 na plných 15,4 miliard Kč, oproti 8,1 miliardami Kč v roce 2015, což je 90% nárůst
oproti roku 2015. Zdá se, že ČR vykročilo směrem ke snížení vysokého záporného salda. To proto, že český vývoz v roce
2016 dosáhl částky 2,91 miliard Kč, což oproti 2,4 miliardám roku 2015 znamená nárůst o plných 22%. Posun z 61. na 59.
místa ze všech zemí světa, se kterými má ČR obchodní bilaterální vztahy. Na doplnění náš dovoz v roce 2016 činil 12,5
miliard Kč, což je 80% nárůst oproti roku 2015 (5,7 miliard Kč). Posun ze 49. místa na 32 místo. Jen pro doplnění výsledky
bilaterálního obchodu za období 2015/2014 byly výrazně nižší - obrat - nárůst o 5%, vývoz - nárůst 20%, dovoz - nárůst
5%.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Severní Makedonie

51/97 http://www.businessinfo.cz/makedonie © Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

http://www.businessinfo.cz/makedonie


Výrazný makedonský dovoz do ČR postupně klesá a český vývoz do teritoria zase roste. Tento trend způsobil prudké
snížení negativní platební bilance, protože negativní bilance IVQ 2016 byla poměrné vysoká. Pokles makedonského
vývozu je výrazně vyšší a tak platební bilance poklesla z původní hodnoty 329 milionů eur IIIQ 2016 na 178 milionů eur
IIIQ 2017.

Bilaterálně zaujímá Makedonie v dovozu do ČR 42. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 56.
příčka. Obratem se řadí Makedonie na 54.místo zemí se kterými Česká republika obchoduje.

Celková obchodní výměna Republiky Severní Makedonie s Českou republikou za rok 2018 činila 219,5 milionu dolarů, což
je oproti roku 2017 nárůst o 23,2%. zatímco vývoz činil 78,1 mil. USD nebo nárůst o 27,8%, zatímco dovoz dosáhl hodnoty
141,5 mil. USD, což představuje nárůst o 20,7% ve srovnání s rokem 2017.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 63,4 mil. USD bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2017 o 13,2%.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších položek zahraničního obchodu HS(4)

Hlavní vývozní komodity ČR:

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.)

8703 Osobní automobily a jiná
motorová vozidla

24 664 20,5%

2716 Energie elektrická 17 360 14,4%

5903 Textilie impregnované
povrstvené ap plasty

12 430 10,3%

9401 Sedadla (jiná než sedadla
čísla 9402), též
proměnitelná v lůžka, jejic

10 593 8,8%

8517 Telefonní přístroje, včetně
telefonů pro celulární sítě
nebo jiné bezd

6 644 5,5%
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2710 Oleje minerální a z ner
živičných ne surové

3 690 3,1%

8471 Stroje automat zprac dat
jednotky snímače ap

2 639 2,2%

6006 Ostatní pletené nebo
háčkované textilie

2 512 2,1%

5603 Textilie netkané i
impregnované laminované
aj

1 922 1,6%

3402 Prostředky povrchově
aktivní prací čisticí aj

1 852 1,5%

jen 10 položek 84 306 70,1%

CELKEM 120 303 100,0%

Osobní automobily tvoří pětinu našeho vývozu do Severní Makedonie. Velmi významnou položkou vývozu jsou také
textilie (vč. pletených), počítače a jejich časti, telefony a čistící prostředky.

Hlavní dovozní komodity ČR:

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.)

8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705

145 691 59,6%

7306 Trouby profily ap duté jiné z
železa oceli

22 545 9,2%

2716 Energie elektrická 15 490 6,3%

9401 Sedadla (jiná než sedadla
čísla 9402), též
proměnitelná v lůžka, jejic

13 310 5,4%
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8532 Elektrické kondenzátory,
pevné, otočné nebo
dolaďovací (přednastavené)

10 926 4,5%

8302 Úchytky kování věšáky
háčky ap z kovů obec

5 075 2,1%

2401 Tabák nezpracovaný odpad
tabákový

2 683 1,1%

8507 Elektrické akumulátory,
včetně separátorů pro ně,
též pravoúhlých (vče

2 455 1,0%

8536 Elektrická zařízení k
vypínání, spínání nebo k
ochraně elektrických ob

2 402 1,0%

6109 Trička vrchní tílka aj
nátělníky pletené

2 313 0,9%

jen 10 položek 222 890 91,2%

CELKEM 244 286 100,0%

Ze Severní Makedonie dovážíme díly pro automobilový průmysl – bezmála 2/3 našeho dovozu. Daleko za nimi jsou pak
železné profily, el. energie, sedadla, elektrické kondenzátory, spínače a akumulátory, tabák a textilní výrobky.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb

Statistika ČNB v části běžný účet platební bilance uvádí následující údaje k obchodu službami (v mil. CZK).

mil
CZK

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kredit 28,0 94,8 86,3 262,3 292,7 297,1 190,6 331,5 357,7 303,8 288,2 383,1 495,4 327,9 518,3

debet 30,7 46,2 62,5 80,4 36,2 69,7 44,8 112,6 176,7 182,7 215,4 230,7 440,1 426,4 271,3
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bilance-2,7 48,6 23,8 181,9 256,5 227,5 145,8 218,8 181,1 121,1 72,7 152,4 55,3 -98,5 247,0

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8% hodnoty výměny zboží. Na
naší straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak
služby v dopravě 232 mil. CZK.

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby:

Vodní hospodářství, energie, ochrana životního prostředí, úprava odpadků, agrikultura a turisam

České cestovní kanceláře se sice zajímají o možnosti RSM turistického ruchu, jde však spíše o okrajovou turistiku.
Makedonská infrastruktura není zatím převážně schopna uspokojit ani průměrně náročnou klientelu.

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

České firmy v Makedonii

Brněnská firma LOKO Trans postaví ve Skopje železniční terminál za 20 milionů eur. Projekt má být hotový do pěti let.
Firma uspěla ve výběrovém řízení makedonských drah. Postaví opravnu nákladních vlaků, kontejnerový terminál a čerpací
stanici. Původní dlouholetý plán firmy byl vybudovat v Severní Makedonii vlastní opravárenský hub pro veškeré
západobalkánské železnice. Záměr firmy se tak tímto projektem nakonec podaří zrealizovat bez vlastnických práv
k terminálu.

Jedna se zajímavých investic byla realizace PPP projektu českého dodavatele iLED, která byla úspěšně v Severní
Makedonii (město Ohrid) realizována v období 2013-2015 ve výši téměř 4 mil EUR.

Další investicí byla realizovány firmou Laris Trading Company s.r.o., která v r. 2000 odkupem pohledávky od státní
Agentury pro revitalizaci bank získala za téměř 3 mil. eur většinový podíl v makedonské firmě Blagoj Tufanov v obci
Radoviš (mrazírny, výrobní závod na zpracování ovoce a zeleniny a zemědělské pozemky v pronájmu) a následně zde
investovala další 2 mil. EUR. V r. 2004 byly pozemky (i pod objekty) dle rozhodnutí soudu z prosince 2005 neoprávněně
dány ministerstvem zemědělství do užívání jiné firmě, která nechala ovocné sady vykácet a zdevastovala a rozprodala i
vybavení firmy. Ta nemůže bez vrácení pozemků vykonávat svoji činnost. Ministerstvo zemědělství odmítlo pravomocný
rozsudek respektovat (pozemky pronajalo jinému zájemci).

Pod hlavičku slovenské společnosti vlastní Czechoslovak Group v Severní Makedonii závod SUMBRO Samokov, na
výrobu střeliva a po určitých potížích vyrábí.

ČR má zájem na spolupráci v obranném průmyslu. V MK se prezentovaly české firmy s ohledem na standardy NATO.
Probíhala jednání v Praze v roce 2018. ČR chce spolupracovat při opravách vrtulníků a dodat obrněné transportéry.
Makedonie také dříve nakoupila 4 české letadla pro výcvik pilotů. Vlastní ruské helikoptéry, které opravovala na Ukrajině.
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Ta však nemá certifikaci pro všechny díly, a proto je spolupráce s ČR pro MK zajímavá. ČEB je připravena pro nákupu
techniky poskytnout „export buyer´s credit“.

V roce 2018 proběhla ve Skopje prezentace českých výrobců střelných zbraní. Dne 23. dubna 2018 Prezentace výrobců
českého obranného průmyslu a bezpečnostních technologií. 7 českých firem: Letecké opravny Malešice, EGO Zlín, Ray
Service, VOP, SVOS, Česká zbrojovka a Retia.

Mezivládní „Společný výbor dvoustranné hospodářské spolupráce“

Výbor byl ustaven na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové
spolupráci, která byla podepsána v Praze 10. února 2010.

Komise se naposledy sešla ve dnech 2. a 3. dubna 2019 ve Skopje. Českou delegaci vedl náměstek MPO Eduard Muřický a
naměstek Ministerstva hospodářství Severní Makedonie, pan Kire Naumov.

Během státní návštěvy prezidenta Zemana v makedonském Ohridu v květnu 2016 pak spolu jednali spolupředsedové
Výboru NM Vladimír Bärtl a NM Hristijan Delev.

V minulosti pak proběhlo zasedání ve dnech 24. a 25. září 2013 v Praze.

Českým firmám se dále nabízejí konkrétní možnosti spolupráce v oblasti např. rekonstrukce a modernizace energetických
zařízení (firma Škoda Energo) nákupy dopravních prostředků (firma Škoda Transportation), těžby a dopravy surovin (firma
Důlní strojírenská společnost), získávání vodních zdrojů a ochrany životního prostředí (firmy GIS –Geoindustry a Vodní
zdroje), nakládání a likvidace odpadů (firma Zimatechnik) a další. Jedná se o priority makedonské vlády, očekává se vypsání
řady tendrů, makedonská strana má zájem o spolupráci s využitím, jak shora uvedeno, i fondů IPA.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna:

• WTO: Severní Makedonie (2003) stejně jako i Albánie (2000) a Černá Hora (2011) jsou již členy WTO. Obchodní
jednání WTO se Srbskem a Bosnou a Hercegovinou stále probíhají. Kosovo není členem WTO.

• evropská
• od dubna 2004 platí Stabilizační a asociační dohoda s EU
• od prosince 2005 kandidát na člena EU
• 2009 Komise doporučila zahájit jednání o vstupu
• od 2009 platí vízová liberalizace
• Bilaterální
• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové
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spolupráci. - Zasedání Smíšené skupiny – poslední září 2013 v Praze
• Dohoda o podpoře investic
• Dohoda o zamezení dvojího zdanění (dle MK strany dosud plně nefunguje – industriální zóny)
• další: Memorandum o spolupráci v zemědělství, Smlouva o spolupráci v turistice, Clearingový dluh nedořešen

Srovnání FTAs (obchodních dohod) zemí západního Balkánu

Všechny země západního Balkánu (WB-6) jsou členy CEFTA (Středoevropská dohoda o volném obchodě spolu s BA, SRB,
KOS, AL, MK, ME). Severní Makedonie pak má uzavřeny dohody o volném obchodě s Tureckem, Ukrajinou a je také
součástí EFTA.

Obchodní dohoda mezi Severní Makedonií a Českou republikou byla podepsána dne 19.9.1997 v Praze a vstoupila v
platnost dne 10.12.1997 (v r. 2003 byla z české iniciativy vypovězena; její platnost zanikla automaticky vstupem ČR do EU).

Současné vzájemné obchodní vztahy jsou upraveny na základě platných bilaterálních dokumentů uzavřených mezi EU
a Makedonií, tj. Stabilizační a asociační dohodou (SAD). Tato dohoda byla členskými zeměmi EU ratifikována v lednu
2004. SAD plně liberalizuje vývoz makedonského zboží do EU, kromě živého skotu, hovězího masa, výrobků z ryb, ovoce,
zeleniny a vína. U dovozu z EU se MK zavázala postupně odstranit celní sazby dle harmonogramu pro jednotlivé výrobky
v horizontu 10-ti let.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána 21.6. 2001 a vstoupila v platnost dne 19.5.2002.

Dohoda o podpoře investic (2001) a vstoupila v platnost v srpnu 2002.

V r. 2005 ČR z důvodu nutnosti harmonizace Dohody o ochraně a podpoře investic s právem EU navrhla změnu několika
článků.

Dne 8.12.2006 byly ve Skopji vyměněny ratifikační listiny ke Smlouvě mezi ČR a MK o sociálním zabezpečení ze 7.10.2005.
Smlouva tak vstoupila v platnost ke dni 1.1.2007. Za zásadní změnu, kterou Smlouva přináší, je třeba považovat úpravu
v oblasti zdravotní péče, která vychází z principu zachování nároku na poskytnutí nezbytné zdravotní péče při pobytu na
území druhého státu. Náklady však oproti minulosti již nenese stát, ale zdravotní pojišťovna pojištěnce.
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4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahaniční rozvojová pomoc

Finanční alokace 2014-2020: 664,2 milionu EUR
Prioritními odvětvími pro financování v tomto období jsou:

Demokracie a statní správa- Reforma veřejné služby (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně;
podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody z Ohridu; zlepšení hospodářské politiky
a řízení veřejných financí; zakládání demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k
veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

Právní stát a základní práva-Reforma soudnictví; účinněji bojovat proti korupci; dodržování lidských práv (zejména
svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romů a LGBTI komunit), zlepšování správy hranic a
provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právem EU (acquis), dokončení policejních reforem a boj proti
organizovanému zločinu.

Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu-

Vytvoření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přechází na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně
klimatu a účinné využívání zdrojů.

Doprava- Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zajištění
bezpečnějších dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech s využitím zelené dopravy.

Konkurenceschopnost a inovace- Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvyšování produktivních investic, přímých
zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a sbližování EU; posílit
obchodní rámec (právní a institucionální), včetně provádění právních předpisů EU o jednotném trhu.

Sociální rozvoj- Podpora inkluzivnějšího a účinnějšího trhu práce; zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné
přípravě s cílem lépe sladit dovednosti s potřebami zaměstnavatelů; vytvoření moderního, flexibilního systému sociálního
zabezpečení s větším sociálním začleňováním; posílení profesních organizací.

Zemědělství a rozvoj venkova- Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti
potravin; konkurenceschopnost odvětví zemědělství a potravinářské výroby.

Regionální a územní spolupráce- Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v
pohraničních oblastech.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Severní Makedonie

58/97 http://www.businessinfo.cz/makedonie © Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

http://www.businessinfo.cz/makedonie


Rozvojová pomoc poskytovaná ČR

V roce 2003 poskytla ČR částku 2 mil. Kč na projekt rozvojové pomoci „Budování kapacit pro zavádění čistší produkce“
jehož realizátorem bylo České centrum čistší produkce (ČCČP) a UNIDO. Celková výše českého rozvojového příspěvku
byla 8 mil. Kč. Projekt byl zaměřen na uplatnění nových ekologických technologií do výroby kabelů.

Druhým projektem rozvojové pomoci bylo „Budování kapacit ekomanagementu“. Realizátorem této akce (2004 – květen
2005) bylo České ekologické manažérské centrum. Cílem programu seminářů bylo předávání českých zkušeností z oblasti
zavádění EMS (mezinárodních standardů ISO 14001). Na organizaci seminářů eko-managementu byla vyčleněna suma 15
tis. EUR (na jednu zemi). Projekt byl určen rovněž pro BaH, SČH a UA.

Dalšími dvěma projekty z oblasti ekologie a vodního hospodářství, realizovanými společností HYDROPROJEKT, byly
„Generální plán zásobování města Kočani pitnou vodou“ a „Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnica“ (objem
2,2 mil. Kč). Druhý projekt byl dokončen v r. 2006.

V r. 2006 byl schválen pouze jeden rozvojový projekt „Odstranění starých ekologických zátěží v chemickém závodě OHIS
ve Skopji“.

Projekty financované z české rozvojové pomoci přispívají k rozvoji kontaktů s českými výrobci, dodavateli technologií a
dalšího materiálu.

Vzhledem k úspěšnému postupu reforem vycházejících ze stabilizačního a asociačního procesu, nebyla Severní
Makedonie začleněna mezi prioritní země pro poskytnutí naší rozvojové pomoci. Namísto toho se od r. 2007 intenzivně
využívají možnosti tzv. Malých lokálních projektů, které jsou zaměřené především na oblast školství a potřeby
handicapovaných dětí.

V dalších letech realizoval ZÚ Skopje v MK ročně 2 až 4 Malé lokální projekty z prostředků České rozvojové agentury.

Např. v r. 2013 byla v rámci projektu „Všichni jsme si rovni” rekonstruována a vybavena učebna pro zrakově postižené
děti ve městě Gostivar, projekt „Včasná pomoc” zajistil rekonstrukci oddělení pohotovosti na Univerzitní dětské klinice
ve Skopji a realizace projektu „Čti budoucnost“ napomohla digitalizaci knihovny v multietnické základní škole
Baskimi-Birlik-Edinstvo v Gostivaru.

V r. 2014 se mj. v rámci projektu „My jsme zde” podařilo plně vybavit učebnu pro žáky se zvláštními potřebami ve státní
základní škole „Lirija“ v Tetovu nejen veškerou potřebnou technikou (počítače, monitory, projektor atd.), ale rovněž
nábytkem pro studenty i učitele. Díky realizaci 2. fáze projektu „Včasná pomoc“ byla pak zajištěna další část nezbytného
vybavení pro pohotovost na Univerzitní pediatrické klinice ve Skopji. V r. 2015 bylo vynaloženo celkem 500 tisíc Kč na
realizaci projektů "Rovnost především“ (vybudování ústředního topení v základní škole střediskové obce Padalište
nedaleko Gostivaru) a „Nejlepší pro nejmenší“ (rekonstrukce internátu pro žáky ZŠ v obci Dragomance nedaleko
Kumanova).V roce 2016 bylo vyčleněno 200 tisíc Kč na druhou fázi projektu „Nejlepší pro nejmenší“ a v r. 2017 stejná
částka na projekt „Lepší podmínky pro studenty se zvláštními potřebami“, zaměřený na zlepšení životních a studijních
podmínek sluchově postižených dětí střední školy „Partenija Zografski“ ve skopské čtvrti Gazi Baba.
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V roce 2018 - předání 45 osobních vozidel Škoda Octavia 4x4, zakoupených díky finančnímu daru vlády České republiky
pro potřeby posílení ochrany státních hranic Makedonské republiky.

- darovací smlouvu na již čtvrtý finanční dar ve výši 25 mil. CZK (celkem 100 mil. CZK) ministerstvu vnitra Severní
Makedonie na podporu boje proti migraci.

- rekonstrukce zakladní školi v okrese Kumanova.

V roce 2017 začala a zopakuje se každý rok, finanční podpora z České republiky je realizována v oblasti vzdělávání. 5
stipendia jsou poskitnuté studentům které mají zajem studovat na katedře českých studií ( bohemistika) na Filozofické
fakultě Blaze Koneski ve Skopje
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

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

Více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí a proto jako perspektivní odvětví se objevuje oblast energetiky -
vodních elektráren, budovaní nové a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů. Makedonská společnost, která má na
starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicím o
délce 400 kilometrů. Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma
EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci.

Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení
na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Těžební průmysl- perspektivní pro zapojení českých firem. V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila
využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů, regionalní a vnitrostátní silnice obnova stávající
a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů - naprosto
nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další
komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál:
zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační
technologie, vzdělání a zdravotní péče.

Mapa oborových příležitostí:

Perspektivní obor Konkrétní příležitosti
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Automobilový průmysl HS 8702 Motorová vozidla pro dopravu deseti
nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 Osobní automobily aj. motorová
vozidla pro přepravu osob

HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu
nákladu

HS 8705 Motorová vozidla pro zvláštní účely,
ne vozidla konstruovaná, především
pro dopravu osob nebo nákladu

Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8429 Samohybné buldozery, stroje na
vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s
pohonem

HS 8431 Části a součásti jeřábů, vozíků,
buldozerů, fréz aj.

Energetický průmysl HS 7311 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný
plyn, ze železa nebo oceli

HS 8402 Parní kotle zvané "na přehřátou
vodu"

HS 8406 Parní turbíny

HS 8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich
regulátory

HS 8413 Čerpadla na kapaliny, též vybavená
měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové
kompresory aj.

HS 8503 Části a součásti motorů, elektr.
Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 Transformátory, el. měniče statické
induktory

Služby CPA 71 Architektonické a inženýrské služby;
technické zkoušky a analýzy
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Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové
kompresory aj.

HS 8421 Odstředivky, odstředivé ždímačky;
stroje k filtrování, čištění kapalin nebo
plynů

HS 8481 Kohouty, ventily ap. zařízení pro
potrubí, kotle, vany aj.

HS 8484 Těsnění ap. výrobky kovoplastové;
soubory, sestavy, mechanické
ucpávky

HS 8501 Elektrické motory a generátory
(kromě generátorových soustrojí)

HS 8507 Elektrické akumulátory, včetně
separátorů

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8437 Stroje pro čištění, třídění nebo
prosévání semen, zrn aj.

HS 8701 Traktory a tahače

HS 8707 Karoserie (kabiny pro řidiče) pro
motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Železniční a kolejová doprava HS 7302 Konstrukční materiál pro stavbu
železničních nebo tramvajových tratí
ze železa nebo oceli

HS 8530 El. přístroje signalizační,
bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603 Železniční nebo tramvajové osobní
vozy a nákladní vozy, s vlastním
pohonem

HS 8607 Části železničních nebo tramvajových
lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 Kolejový svrškový upevňovací
materiál a zařízení; mechanické
přístroje a signalizační zařízení
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Příležitosti:

Automobilový průmysl

Příležitost pro český export představuje především z velké části zastaralý vozový park pro veřejnou i státní hromadnou
dopravu (včetně městské, s výjimkou relativně moderních dvoupatrových autobusů

ve Skopje). Zastaralé služby veřejné dopravy, chybějící komunikační systémy i signalizační a bezpečnostní zabezpečení
hlavně ve vlakové dopravě otvírá velké příležitosti pro české firmy v této oblasti. Nedostatek kvalitních traktorů a
malo-traktorů v soukromém sektoru nabízí zajímavé příležitosti. Limitujícím faktorem je nedostatek veřejných finančních
zdrojů, slabost zemědělských malovýrobců a omezená vládní podpora zaměřená na malé zemědělce. České firmy hledají
cestu, jak poskytnout dodavatelský úvěr, ale vše naráží na nízký pojistný rating a neschopnost makedonských partnerů
poskytnout vhodné záruky.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Vláda by chtěla v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových
dolů a závodů na zušlechťování rudy (v severní Makedonii se zušlechťují rudy vytěžené nejen v zemi, ale i v Kosovu).
Žádané jsou projektové studie, dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy.

Energetický průmysl

Makedonie má trvale velký problém s výrobou elektrické energie. Dosavadní tradiční zdroje nestačí a téměř 45 %
elektrické energie musí Severní Makedonie dovážet ze zahraničí. Velkým partnerem byla Ukrajina, která ovšem nyní není
schopna dodržet nasmlouvané objemy elektrické energie. Země tedy uvažuje o nových energetických zdrojích s cílem
zajistit energetickou soběstačnost. Všechny tři makedonské energetické firmy plánovaly v roce 2017 zahájení masivní
výstavby a rekonstrukce stávajících zařízení. Vzhledem k politickým událostem roku 2017 došlo k podstatnému zpoždění,
veškeré projekty byly současnou novou vládou zrušeny a připravují se nová výběrová řízení. Makedonská společnost,
která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy, a to pro
vysokonapěťové vedení z hlavní tepelné elektrárny země v Bitole k albánským hranicím. Celková délka vedení je 400
kilometrů a investice je naplánována v objemu 16-20 mil. EUR. Investice kolem 32 mil. EUR plánuje i druhý největší
makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Stranou není ani
hlavní hráč v makedonské energetice – firma ELEM, která plánuje v roce 2017 utratit 50 mil. EUR na přípravu výstavby
nových tepelných elektráren v Bitole, Novaci, Mogila a Logovardi.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů. Makedonie připravuje a realizuje s využitím financování z EU projekty
na výstavbu čističek, prakticky ve všech regionech to mají na starosti místní obecní zastupitelstva.

Nejen projektování a výstavba čističek, ale rovněž rekonstrukce, projektování a výstavba kanalizací, ekologických skládek a
podniků na zpracování odpadů, jež v Severní Makedonii dosud neexistují. Předpokladem pro případný úspěch českých
firem v této oblasti je (stejně jako i v dalších odvětvích) mj. schopnost napomoci při využití IPA II.
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Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou nové makedonské vlády je i zemědělství, a to ve všech formách především z důvodu vysokého počtu
práceschopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 22 % ekonomicky aktivního obyvatelstva země). V
Severní Makedonii najdeme převážně malé rodinné farmy, kterých je na 190 tis. Existují však i velká zemědělská družstva,
která disponují velkými skleníky, zpracovatelskými linkami pro svoji produkci. Celkový objem zemědělské půdy je více jak
335 tis. hektarů. Země produkuje biopotraviny, převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. Je málo známý fakt, že v
Severní Makedonii se pěstuje ve velkém mimořádně kvalitní rýže, kterou úspěšně země vyváží svým nejbližším sousedům.
Severní Makedonie je známá též svým kvalitním tabákem, který plně dokáže nahradit kvalitní americký tabák. V hornatých
oblastech Severní Makedonie je významná živočišná výroba (365 tis. kusů skotu produkuje maso a masné výrobky a
hlavně sýry). Charakter zemědělské výroby v Severní Makedonii indikuje spíše malou zemědělskou techniku – celkem je
v zemi v provozu 92 tis. menších traktorů, ovšem velmi zastaralých. Z toho se dá odvodit, že země potřebuje především
traktory menší výkonové řady a též malé zemědělské stroje. Do začátku 90. let minulého století bylo bývalé
Československo třetí největší obchodní partner země a jeden z největších dodavatelů zemědělských strojů a země byla
prakticky monopolním dodavatelem ovoce a zeleniny pro celou bývalou Jugoslávii. Další plánovaný rozvoj zemědělství
dává opětovnou šanci dodávkám české zemědělské techniky.

Železniční a kolejová doprava

Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury s důrazem na koridory X a VIII, dálniční, silniční a železniční síť (vláda
preferuje formu koncesí). Všechna makedonská města jsou převážně závislá na automobilové dopravě a s výjimkou
Skopje i na málo rozvinuté a ekologicky problematické dopravě autobusové. Nyní se hovoří o připravované výstavbě
železničního koridoru, který by měl propojit východ a západ země (jde prakticky o propojení dvou přístavů - bulharského
Burgasu s albánským Durrešem). Mělo by jít o plně elektrifikovanou trať, což je na místní poměry zcela unikátní.
Odhadované náklady výstavby jsou kolem 150 milionů EUR. Bohužel Severmí Makedonie sama nemá na tento projekt
dostatek peněz a od Evropské banky pro obnovu a rozvoj má slíbenou jen asi polovinu této částky a momentálně se tak
hledá vhodný investor, který by doplnil sumu na požadovanou úroveň.

Makedonský prezident při své poslední návštěvě v Praze zmiňoval zájem o investice a modernizaci železnic. Vyjádřil
přesvědčení, že společný výbor by měl odstranit byrokratické překážky bránící spolupráci.

Služby

Budování rezidenčních čtvrtí, kancelářských a obchodních prostorů, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury,
sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd..

Další mimořádně perspektivní sektory a příležitosti

• Oblast energetiky – výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren
• plynofikace
•
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dopravní infrastruktura (železnice)
• technologie na ochranu životního prostředí - hlavně čištění a úprava vody
• nakládání s odpady
• dopravní prostředky
• zemědělská technika a technologie

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 obor Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl HS 8702 Motorová vozidla pro dopravu deseti
nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 Osobní automobily aj. motorová
vozidla pro přepravu osob

HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu
nákladu

HS 8705 Motorová vozidla pro zvláštní účely,
ne vozidla konstruovaná, především
pro dopravu osob nebo nákladu

Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8429 Samohybné buldozery, stroje na
vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s
pohonem

HS 8431 Části a součásti jeřábů, vozíků,
buldozerů, fréz aj.
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Energetický průmysl HS 7311 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný
plyn, ze železa nebo oceli

HS 8402 Parní kotle zvané "na přehřátou
vodu"

HS 8406 Parní turbíny

HS 8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich
regulátory

HS 8413 Čerpadla na kapaliny, též vybavená
měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové
kompresory aj.

HS 8503 Části a součásti motorů, elektr.
Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 Transformátory, el. měniče statické
induktory

Služby CPA 71 Architektonické a inženýrské služby;
technické zkoušky a analýzy

Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové
kompresory aj.

HS 8421 Odstředivky, odstředivé ždímačky;
stroje k filtrování, čištění kapalin nebo
plynů

HS 8481 Kohouty, ventily ap. zařízení pro
potrubí, kotle, vany aj.

HS 8484 Těsnění ap. výrobky kovoplastové;
soubory, sestavy, mechanické
ucpávky

HS 8501 Elektrické motory a generátory
(kromě generátorových soustrojí)

HS 8507 Elektrické akumulátory, včetně
separátorů
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Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8437 Stroje pro čištění, třídění nebo
prosévání semen, zrn aj.

HS 8701 Traktory a tahače

HS 8707 Karoserie (kabiny pro řidiče) pro
motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Železniční a kolejová doprava HS 7302 Konstrukční materiál pro stavbu
železničních nebo tramvajových tratí
ze železa nebo oceli

HS 8530 El. přístroje signalizační,
bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603 Železniční nebo tramvajové osobní
vozy a nákladní vozy, s vlastním
pohonem

HS 8607 Části železničních nebo tramvajových
lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 Kolejový svrškový upevňovací
materiál a zařízení; mechanické
přístroje a signalizační zařízení

5.2 Kalendář akcí

• 01.01.2019-31.12.2019: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění
produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky
českých podnikatelských subjektů.

• 01.01.2019-31.12.2019: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad,
účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.

• 01.01.2019-31.12.2019: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské
mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních
činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci...).

• 01.01.2019-31.12.2019 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i
jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.

• 01.01.2019-31.12.2019: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Severní Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost
v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české firmy při svém působení v Severní Makedonii. Dlouhodobé vážné
potíže mají především firmy ,LOCO Trans a Sumbro Samokov.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Restriktivní vývozní a dovozní opatření byla zrušena v listopadu 1996. Celní sazby upravuje "Zákon o celních sazbách"
z května 2005 (39/2005 Sb, nejnovější doplnění 15/2015 Sb. z 2.2.2015). Výše sazeb se pohybuje u většiny položek mezi 0
až 35%, u vybraných zemědělských produktů do 60%, celní sazby pro dovoz ropy a některých dalších základních surovin
jsou nižší než 5%, pro ropné deriváty 10%. Průměrné dovozní clo činí 15%. Vývozní cla nejsou uplatňována. V lednu 1997
byly zavedením "jednotné (dovozní i vývozní) celní deklarace", zjednodušeny celní formality.

Dohodu o obchodní spolupráci Severní Makedonie s EU z r. 1997 nahradila v roce 2001 Stabilizační a asociační dohoda s
EU. Vstupem do WTO v r. 2003 přijala Severní Makedonie i veškeré závazky z tohoto členství vzešlé.

Vzhledem k relativně malému makedonskému trhu pokrývá standardní distribuční a prodejní síť pro zboží domácí
provenience i zboží z dovozu zpravidla území celého státu. U některých položek, zejména spotřebního zboží, jsou
vytvořeny lokální distribuční kanály. Většinu distribučních a prodejních činností zajišťují malé a střední firmy.

Velké velkoobchodní a maloobchodní řetězce jsou v Severní Makedonii poměrně málo zastoupeny.

2014 2015 2016 2017 2018
export zSeverní
Makedonie do
České republiky
Mil. USD

32.6 29.2 42.4 61.06 78.1

import z České
republiky do
Severní
Makedonie Mil.
USD

92.3 77.2 99.3 117.1 141.5

Zdroj: Státní Statistický Ústav

Makedonští a zahraniční zakladatelé před zákonem jsou stejné když zakladají podnik.

Zahraniční osoba či makedonský státní příslušník mohou získat podíl ve společnosti stejným způsobem a za stejných
podmínek.

Povolení příslušného ministerstva je vyžadováno rovněž v případě, že se jedná o změnu vlastnické struktury v existující
společnosti nebo kdy podíl cizí strany dosáhne většiny.

Zahraniční kapitálová účast v nově zakládané i již existující společnosti musí být zaznamenána do rejstříku zahraničních
investic.
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Současná vláda mimo reformy katastru vyhlásila program administrativní gilotiny („Regulatory Guillotine“) s cílem omezit
byrokratické postupy a zkrátit registraci firmy na 3 a následně až 1 den.

Společnost je považována za právnickou osobu po zápisu do obchodního rejstříku. Pro každou formu společnosti je
zákonem stanoven postup jejího založení a registrace. Při zakládání společností se zahraniční kapitálovou účastí je
vyžadován souhlas příslušného makedonského ministerstva, které řídí zahraničně-obchodní vztahy země, v případě, že:

- společnost je zcela vlastněna jedním nebo více cizími subjekty nebo jednotlivci;

- většinu vkladu vlastní cizí jednotlivci nebo subjekty.

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

e-Commerce

Objem transakcí elektronického obchodu v Severní Makedonii je nízký, a to jak pro internetových obchodníků, kteří
prodávají produkty online a spotřebitelů, kteří nakupují online.

Na straně spotřebitelů byly největší problémy relativně nízký internet penetraci po mnoho let a nízké penetrace kreditních
karet umožňujících elektronický obchod. Navíc z bezpečnostních důvodů vyplývajících ze strachu z krádeže identity byly
internetové transakce pocházející z Severní Makedonie blokovány několika významnými elektronickými obchodními
produkty, jako jsou eBay a PayPal.
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Státní statistický úřad Severní Makedonie odhaduje, že téměř 70 procent domácností má přístup k internetu. Podle
statistik Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, v prosinci 2015 uskutečnilo 11% makedonských uživatelů online
nákup během předchozích 12 měsíců.
Následuje řada zákonů a nařízení, která jsou relevantní pro elektronické obchodování v Severní Makedonii:

- Zákon o elektronickém obchodu http://www.mio.gov.mk/files/pdf/en/Law_on_%20e-Commerce_2007_REV_final.pdf

- Zákon o elektronických údajích a elektronický podpis

- Zákon o elektronických komunikacích

Jelikož Severní Makedonie harmonizuje své právní předpisy s právními předpisy Evropské unie (EU), přijala rovněž
směrnici EU 2000/31 / ES o elektronickém obchodu a komunikaci Evropskou komisí: Evropská iniciativa v oblasti
elektronického obchodu.

Distribuční a prodejní kanály

Ačkoli Severní Makedonie je malý trh a neexistují žádné velké distribuční nebo skladové operace, má potenciál být branou
na trhy střední a východní Evropy díky své strategické poloze jako křižovatka
Evropských dopravních koridorech10 a 8. Ačkoli silniční síť potřebuje
Severní Makedonie má snadný přístup k námořním přístavem v Řecku, Albánii, Bulharsku a Černé Hoře.
Maloobchod je stále poměrně roztříštěný, s velkým počtem malých nezávislých prodejen, které zahrnují specializované
obchody, supermarkety, kiosky, pouliční prodejce, trhy na volném trhu a velkoobchodní centra.
Specializované obchody se rychle rozvinuly a obvykle se nacházejí ve větších městech. Tam je rostoucí množství velkých
domácích i zahraničních maloobchodních prodejen, které nadále získávají podíl na trhu.

Expresní zásilka

Hlavní poskytovatelé expresních doručovacích služeb, jsou FedEx, DHL a UPS Makedonie. Expresní přeprava trvá obvykle
tři až čtyři pracovní dny. Celní postupy jsou někdy nepřiměřeně zatěžující. Například zboží, které projde celními úřady, je
propuštěno až po zaplacení požadovaných cel. V současné době platí -de minimis hodnota pro zboží, které projde
celními úřady, přibližně 1 350 denárů (podle kurzu NBRSM: 21,98 eur).

Prodejní faktory a techniky

Disponibilní příjem v Severní Makedonii zůstává relativně nízký ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Většina
spotřebitelů nakupuje zboží především na základě ceny. Zaměření na cenu se odráží v poměrně nízké kvalitě zboží v
tradičních obchodech.
Obchody často nesou counterfeitbrands což ukazuje na význam značky pro spotřebitele. Důležitost kladená na kvalitu se
však zvyšuje s rostoucím příjmem.

Mnozí spotřebitelé upřednostňují měsíční splátku za nákupy. Finanční a platební podmínky hrají klíčovou roli v prodeji.
Některé místní firmy se začínají zaměřovat na kvalitu a podpůrné služby, aby přilákaly zákazníky, a některé domácí
výrobky vyráběné příležitostně nabízejí výjimečnou kvalitu.

Statistika velikosti trhu je nespolehlivá při předvídání reakcí na trhu. Zatímco statistika nízkého oficiálního disponibilního
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důchodu může zpočátku odradit od vstupu na trh, velikost neoficiálního hospodářství a závěry z pozorování skutečné
prodejní činnosti vykreslují jasnější obraz. První pozorování ulice a obchody jsou nezbytné pro měření skutečné
ekonomické aktivity v Severní Makedonii.

Silné místní kontakty jsou důležité pro úspěch v severní Makedonii. Americké společnosti, které se zabývají trhem, by
měly být připraveny trávit čas na pěstování vztahů a najít místního zástupce, který by poskytoval podporu produktů.
Typicky může jeden agent nebo distributor efektivně pokrýt celou zemi.

Nejvýznamnější marketingovou oblastí v Sverní Makedonii je hlavní město Skopje (více než 600 000 obyvatel), kde sídlí
většina podnikatelských aktivit. Mezi další hlavní obchodní centra patří Bitola (75 000 obyvatel), Kumanovo (71 000
obyvatel), Prilep (67 000 obyvatel) a Tetovo (53 000 obyvatel).

Velké velkoobchodní a maloobchodní řetězce jsou v Severní Makedonii poměrně málo zastoupeny. Zahraniční
nadnárodní obchodní řetězce v zemi jsou dosud omezeny na řecký řetězec supermarketů Veropulos ( „Vero“), která
vstoupila na trh v roce 1998 se dvěma obchody v Skopje, od té doby přidal dalších ve Skopjí, Bitola a Tetovo. V roce 2010
otevřela společnost Veropulos nákupní centrum -Vero Center - v Skopje. Turecký supermarketový řetězec "Ramstore" má
oobchodů ve Skopje, tři v Tetově, jeden v Strugu, Ohrid a Kumanovo, a nadále přidává další.

Značná část zemědělské produkce se prodává v tržnicích. Oblíbenou formou uplatnění zboží (a služeb) na trhu je
zastupování zahraničních firem místními zástupci. V této oblasti je pociťována silná konkurence při hledání zastoupení
zahraničního komitenta. Význam této formy uplatnění není zanedbatelný, v místních podmínkách hrají důležitou úlohu
dlouhodobé osobní, často i příbuzenské vazby a vztahy zástupců s potenciálními zákazníky.

Při většině obchodních jednání zaznamenáte balkánská specifika. Ignoruje-li makedonský partner dotaz, poptávku, či
nabídku, je to většinou vyjádřením nezájmu - omluva není považována za nutnost. Jednání (s českými subjekty) se vedou
ve velice vstřícném duchu, občas s akcentem na pan-slovanství. Obchodní schůzky jsou v porovnání s našimi zvyky delší,
většinou časově neohraničené a často vyžadují značnou trpělivost. Málokdy se jednání podaří uzavřít po první schůzce,
spíše lze očekávat jednání na etapy. Často se pokračuje v projednávání problematiky při pracovním obědě nebo večeři.
Nezřídka se makedonský partner pokusí svému protějšku vnutit při jednání familiární tón, včetně nabídky na tykání
(někdy k němu přistoupí i bez předběžného souhlasu).

Makedonští obchodníci ve většině případů upřednostňují rodný jazyk (makedonština nebo albánština). Vzhledem
k historickým kořenům (bývalá SFRJ) lze k rozhovorům využít srbochorvatštinu. Mezi mladou generací je rozšířena
angličtina, u albánského etnika němčina.

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Severní Makedonie

73/97 http://www.businessinfo.cz/makedonie © Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

http://www.businessinfo.cz/makedonie


Celní režimy:

tranzit - Tranzitním režimem se rozumí schválení přesunu z jednoho místa na druhé na celním území pod kontrolou
celního orgánu.

Tranzitní pohyby lze provádět:
V souladu s postupem stanoveným v prováděcím nařízení k celnímu zákonu a celnímu právu (vnitrostátní tranzit)
Postupem stanoveným v Úmluvě o společném tranzitním režimu (společný tranzit - tento postup je použitelný od 1.

července 2015)
V souladu s postupem karnetu TIR stanoveným v Úmluvě TIR
V souladu s postupem karnetu ATA
V souladu s postupem s formulářem 302
Poštou (včetně poštovních zásilek)

Režim národního tranzitu umožňuje pohyb:
- zahraniční zboží, které při propuštění do tohoto režimu nepodléhá placení dovozních cel a jiných daní nebo opatření

obchodní politiky a
domácí zboží, v určených případech a za určitých podmínek, aby se zabránilo tomu, že zboží spadající pod vývozní

opatření nebo zboží, na něž se vztahují vývozní opatření, těmto opatřením zamezí nebo neoprávněně zvýhodní.
Společný tranzitní režim může být prováděn jako režim T1 nebo T2 v závislosti na případu. Režim T2 lze uplatnit pouze na
zboží, které má status zboží Společenství, které přišlo do Severní Makedonie podle režimu T2 a opouští celní území za
zvláštních podmínek stanovených v článku 9 Úmluvy o společném tranzitním režimu. veškeré ostatní zboží podléhá
režimu T1.
New Computerised Transit System – NCTS

dovoz -
http://www.customs.gov.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/carinski-postapki/uvoz-mk

Požadavky na import a dokumentaci

Dovozce / vývozce v Sevení Makedonii je zodpovědný za poskytnutí požadované dokumentace dovozu a vývozu, která
se skládá ze společné obchodní, přepravní a celní dokumentace, jakož i osvědčení o původu a osvědčení o kontrole
jakosti a licence. Poskytovatelé služeb nepodléhají celním předpisům, ale zahraniční obchodní transakce podléhají ceně za
dokumentaci jedné procent.

Na základě rozhodnutí EU o přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO o společném tranzitu a rozhodnutí Smíšeného
výboru EU-ESVO o zjednodušení formalit při obchodu se zbožím, pokud jde o výzvy k přistoupení k Severní Makedonii
těchto úmluv od 1.07. 2015 se Makedonská celní správa stala součástí tohoto celního systému. Znění Rozhodnutí Rady lze
nalézt na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015PC015

Severní Makedonie se stala 146. členkou Světové obchodní organizace (WTO) v dubnu 2003 a liberalizuje svůj celní režim
v souladu s pokyny WTO. Jako člen WTO se Severní Makedonie zavázala k těmto třem základním pravidlům obchodního
chování: transparentnosti v právních předpisech, rovných právech a výsady pro zahraniční a domácí firmy a občany a
nejoblíbenější zacházení s národy. Severní Makedonie harmonizuje své celní zákony s právními předpisy Evropské unie
(EU).

Celní poplatky se obecně vztahují na většinu výrobků dovážených do Severni Makedonie. Preferenční sazby se vztahují na
země, s nimiž Severní Makedonie podepsala dvoustrannou dohodu o volném obchodu, jakož i na země účastnící se
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mnohostranných obchodních dohod, jako je Dohoda o stabilizaci a přidružení EU, Evropská dohoda o volném obchodu
(ESVO) Obchodní dohoda (CEFTA). Celní sazby v roce 2015 se pohybovaly v rozmezí od 0 do 35 procent a průměrná celní
sazba byla 16 procent na zemědělské produkty a 6,2 procenta na průmyslových produktech. Průměrná nominální celní
sazba pro všechny produkty činila 8,65%, zatímco vážená efektivní sazba činila 1,25%.

Na většině surovin nejsou uplatňovány žádné tarify. Spotřební daně se vztahují na alkohol, cigarety, minerální oleje, tabák,
ropný koks a osobní vozidla. Spotřební daně se určují podle druhu a množství výrobku a vybírají se vedle cla. Celní sazba
pro nové a ojeté vozy je 5 procent. Na automobily vyráběné v zemích EU však neexistuje žádná sazba. Stejně tak
neexistují žádné cla pro průmyslové výrobky pocházející ze zemí EU, EFTA, CEFTA, Turecka a Ukrajiny. Existují také
variabilní odvody zemědělských a potravinářských výrobků. Jiné produkty, jako je tabák, víno a různé druhy ovoce,
podléhají dovozním celním kvótám.

Import kvóty jsou poskytovány na základě prvního příchodu a prvního podání a jsou distribuovány na portálu s jediným
oknem EXIM - www.exim.gov.mk.

V roce 2015 vláda Severní Makedonie v rámci úsilí o harmonizaci regulačních pokynů a zvýšení konkurenceschopnosti
makedonských společností snížila celní sazby na některé reprodukční materiály, především na nezpracované kovy. Byly
sníženy sazby celního sazebníku ve 20 tarifních kategoriích, včetně hovězí kůže, surovin používaných při výrobě
elektrických kabelových instalací a výrobků v automobilovém průmyslu.

Na většinu produktů a služeb se uplatňuje daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 18 procent. Potraviny, pitná voda v
lahvích, některé tištěné materiály jako noviny, časopisy a vzdělávací knihy, suroviny a stroje pro zemědělskou výrobu, léky,
zdravotnické a ortopedické vybavení, veřejnou dopravu, počítačový hardware a software, systémy solární energie a
rafinované
Nerafinované oleje určené k průmyslovému použití pro potraviny určené k lidské spotřebě jsou zdaněny s preferenční
sazbou 5%. Pro dovoz do Severní Makedonie je DPH stanovena na základě celní hodnoty zboží plus celní a spotřební
daně.

Obchodní bariéry

Řada výrobků podléhá kontrole kvality inspektory trhu na celních úřadech. Tito úředníci jsou zaměstnáni u ministerstva
hospodářství, aby dovážené zboží bylo v souladu s vnitrostátními normami. Výrobky podléhající kontrole kvality zahrnují
většinu zemědělských produktů, automobilů, elektrických spotřebičů a výrobků, u nichž špatná kvalita může představovat
zdravotní riziko pro spotřebitele. Pokud je to vhodné, produkty musí také projít hygienickou, fytopatologickou nebo
veterinární kontrolou. (Další informace o hygienických požadavcích lze získat od Ministerstva zdravotnictví a
fytopatologická a veterinární požadavky lze získat od Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zemědělství, lesnictví a
vodních zdrojů.)
Pravidla pro dovoz nejsou vždy k dispozici v angličtině. Abyste se seznámili s cíli, daněmi a požadavky na kvalitu
konkrétního produktu vývozci mohou konzultovat webovou stránku Celní správy: http://www.carina.mk/nebo kontaktovat
dopravce nebo obchodní konzultantům v Severní Makedonii.

Při dovozních a vývozních postupech je zboží klasifikováno podle celního sazebníku tak, aby bylo zajištěno správné
uplatňování cel a dalších povinností, jakož i opatření obchodní politiky týkající se druhu zboží.
Stanovení celní hodnoty zboží je základem pro správný výpočet celních a jiných cel.
S cílem stimulovat hospodářství, vyrovnat a podnítit obchod lze s ohledem na původ zboží použít určité výhody,
preferenční zacházení (snížení nebo zrušení celních sazeb) nebo opatření na ochranu domácího průmyslu.
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Celní sazebník je každoročně revidován a pozměňován v souladu se změnami kombinované nomenklatury Evropské unie.
Sladění se provádí rozhodnutím o harmonizaci a změně celního sazebníku, které vláda Republiky Severní Makedonie
každoročně přijala, a to od 1. ledna následujícího roku. Srovnávací změny se týkají systému označení zboží, systému
číselného označování, jednotkových cen, jakož i poznámek týkajících se jednotlivých částí a kapitol. Clo je stanoveno v
zákoně o celním sazebníku.

Restriktivní vývozní a dovozní opatření byla zrušena v listopadu 1996.

Celní sazebník je klíčovým nástrojem pro správnou klasifikaci zboží, které je předmětem dovozu nebo vývozu. Zařazení
zboží podle celního sazebníku znamená určení tarifního kódu daného zboží podle zákona o celním sazebníku a předpisů
odvozených z tohoto zákona.

Celní sazebník MK tvoří součást zákona o celním sazebníku (Úřední věstník RSM č. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 35/2010,
11/2012, 93/2013 , 44/15 a 81/15)
Nomenklatura celního sazebníku, která je součástí celního sazebníku, je v souladu s nomenklaturou harmonizovaného
systému a kombinované nomenklatury Evropského společenství.

Dohodu o obchodní spolupráci Severní Makedonie s EU z r. 1997 nahradila v roce 2001 Stabilizační a asociační dohoda s
EU. Vstupem do WTO v r. 2003 přijala Severní Makedonie i veškeré závazky z tohoto členství vzešlé.

Celní hodnocení

Celní hodnota se řídí ustanoveními:
- Článek 27 až 45 celního zákona a

- Článek 61 - 93 a Dodatek 13 - Poznámky k výkladu pravidel pro určení celní hodnoty zákona prováděcího nařízení
celního.
Celní zákon stanoví následující metody stanovení celního ocenění:

Hodnota transakce;
Hodnota transakce stejného zboží;
Hodnota transakce podobného zboží;
Deduktivní metoda ohodnocení;
Metoda spočitavaní a
Metoda Fall-Back.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podmínky a ustanovení v roce 2018 zůstaly stejné, jak v předešlých letech. Při zakládání podniku jsou si
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makedonští a zahraniční zakladatelé před zákonem rovni. Zahraniční osoba či makedonský státní příslušník mohou získat
podíl ve společnosti stejným způsobem a za stejných podmínek.

Centrální rejstřík je orgán oprávněný k provádění všech registrací společností a instituce k vedení všech obchodních
rejstříků. Vzhledem k tomu, že všem zahraničním investorům jsou udělena stejná práva a privilegia jako makedonští státní
příslušníci, mají právo zakládat a provozovat všechny typy soukromých společností nebo založit a provozovat všechny
typy soukromých společností nebo
akciové společnosti.

Forem společností

V souladu se zákonem o obchodních společnostech mohou makedonští a zahraniční jednotlivci nebo společnosti založit
následující typy podnikatelských subjektů:

Generální partnerství
Omezené partnerství
Společnost s ručením omezeným (LLC nebo LLC)
Akciová společnost (AD)
Omezené partnerství podle akcií
Živnostníkům

Agent pro registraci společnosti

Od roku 2013 roku povolení o registraci nové společnosti mají firmy, kteří mají licenci pro registraci společnosti.

Systém One-Stop-Shop

Centrální rejstřík zavedl systém One-Stop-Shop, díky němuž může být zakládání společností v Sverní Makedonii normálně
dokončeno do čtyř hodin (2-3 pracovních dnů v praxi). Systém One-Stop-Shop provádí všechny registrační postupy u
různých státních orgánů (včetně poskytnutí daňového identifikačního čísla).
Po registraci společnost musí provést následující:

Aktivovat bankovní účet

Registrace u úřadu veřejných výdajů získat číslo DPH; a

Pouze v případě zahraničních investic je registrace zahraniční investice v Ústředním registru

Požadované údaje a dokumentace pro registraci společnosti s ručením omezený

Požadovaná data pro otevřenou společnost v Severní Makedonii
Jméno společnosti;
Typ právnické osoby (společnost s ručením omezeným);
Hlavní činnost (například: Obchod s ...);
Sídlo společnosti v Severní Makedonii;
E-mailová adresa (prostřednictvím e-mailové adresy společnost zašle daňové přiznání k Úřadu pro veřejné příjmy a

centrálnímu registrátorovi, Národní bance Severni Makedonie a všem ostatním institucím;
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Název banky, ve které má společnost bankovní účet;
Majitelé;

Fyzická osoba: jméno, příjmení, adresa bydliště, kopie pasu a průkazu totožnosti,
Právnická osoba: Současný stav společnosti vydaný živnostenským rejstříkem v zemi původu (zákon o založení
společnosti majitelem) nejdříve 6 měsíců;

Oprávněný zástupce - vedoucí: jméno, příjmení, adresa bydliště, kopie pasu a průkazu totožnosti;

Počáteční kapitál (minimálně 5 000 EUR).

Pobočka

Zahraniční společnost může v Severní Makedonii založit pobočku, pokud je zapsána v obchodním rejstříku země svého
bydliště. Odvětví může vykonávat stejné činnosti jako společnost se sídlem v zahraničí. Odvětví může vykonávat činnost
jménem a jménem společnosti se sídlem v zahraničí, včetně použití jejího jména a adresy. V důsledku toho by společnost
se sídlem v zahraničí převzala plnou odpovědnost za provoz poboček.

Pokud má společnost se sídlem v zahraničí v Severní Makedonii několik poboček, musí v obchodním rejstříku označit
hlavní pobočku (ústřední pobočku). Obchodní název ostatních poboček musí obsahovat obchodní název makedonské
centrální pobočky, jakož i referenční čísla ostatních poboček podle jejich pořadí zápisu do rejstříku. Zahraniční majitel
práva má právo založit pouze jednu pobočku. Zahraniční společnost nebo jediný majitel musí požádat o zápis do
obchodního rejstříku v centrálním registru.

Zahraniční společnost jmenuje jednoho nebo více zástupců pro každou pobočku, která podniká společnosti v Severní
Makedonii. Zástupci jmenovaní u hlavního makedonského úřadu působí jako zástupci ostatních poboček.

Reprezentativní kancelář

Reprezentativní kancelář zahraniční společnosti není právnickou osobou. Je povoleno provádět pouze činnosti výzkumu
nebo sběru informací. Registrace zastoupení je prováděna v rejstříku zastoupení zahraničních společností v Severní
Makedonii. Rejstřík je veden v centrálním registru.

Společnost je považována za právnickou osobu po zápisu do obchodního rejstříku. Pro každou formu společnosti je
zákonem stanoven postup jejího založení a registrace. Při zakládání společností se zahraniční kapitálovou účastí je
vyžadován souhlas příslušného makedonského ministerstva, které řídí zahraničně-obchodní vztahy země, v případě, že:

• společnost je zcela vlastněna jedním nebo více cizími subjekty nebo jednotlivci;
• většinu vkladu vlastní cizí jednotlivci nebo subjekty.

Povolení příslušného ministerstva je vyžadováno rovněž v případě, že se jedná o změnu vlastnické struktury v existující
společnosti nebo kdy podíl cizí strany dosáhne většiny.
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Zahraniční kapitálová účast v nově zakládané i již existující společnosti musí být zaznamenána do rejstříku zahraničních
investic.

Současná vláda mimo reformy katastru vyhlásila program administrativní gilotiny („Regulatory Guillotine“) s cílem omezit
byrokratické postupy a zkrátit registraci firmy na 3 a následně až 1 den.

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

Severní Makedonie - propagace obchodu a reklama

Zahrnuje webové odkazy na místní veletrhu či výstavních orgánů a místních novin, odborných publikacích, Rádio / /
informace kabelovou TV.

Veškeré formy reklamy se používají v Severní Makedonii: online, televize, rozhlas, noviny, časopisy, venkovní billboardy a
značky, přímý marketing, veletrhy a sponzorování událostí.

Broadcast Media - Televize má nejširší dosah, ale je příliš nákladné pro mnoho společností. Zahraniční společnosti by
možná musely pokrýt náklady na televizní reklamy pro své zástupce v Severni Makedonii.

Kromě státního televizního vysílání Makedonská rozhlasová televize, která je financována převážně ze státního rozpočtu a
vládní reklamy, je zde 14 soukromých televizních stanic s celostátním pokrytím, 5 televizních stanic vysílajících
prostřednictvím satelitu, 27 soukromých regionálních a 21 soukromých televizních stanic místní televizní stanice. Kabelová
televize je stále oblíbenější při rostoucím počtu regionálních stanic. Nejsledovanějšími národními televizními stanicemi
jsou Sitel, Alsat M, Kanal 5, 24 Vesti, Telma, MRT, TV 21 a TV Shenja. K dispozici je 69 rozhlasových stanic.

Tiskové média - v Severní Makedonii je několik deníků v makedonštiní (Sloboden Pecat a Vecer) a dvou denních
albánských deníků (Koha a Lajm). V těchto jazycích existuje několik specializovaných časopisů (např. Fokus, Kapital,
Republika, Shenja).

Internet - Všechna hlavní vysílací a tisková média nabízejí aktuální edice webu a stále více internetových médií. Sociální
média, zejména Facebook, jsou stále oblíbenější.

Obchodní adresáře zahrnují Žlouté stránky a Zlatou knihu.

Outdoor Advertising - Většina venkovní reklamy je omezena na billboardy, autobusy a velké značky. Existují i
elektronické displeje které hlavně jsou ve větších městech.

Přímá pošta - Vzhledem k tomu, že se poštovní služba zlepšuje, reklama s přímou poštou se pomalu zvyšuje.

Maloobchodní prodej / reklama v místě prodeje - propagace na místě prodeje nejsou časté, ale rostou v popularitě.
Maloobchodní prodejny často považují maloobchodní a / nebo reklamní spoty za vedlejší činnost. Stejně tak je zboží
skladováno na regálech s malým ohledem na vzhled. Pokud se nenachází pomoc od výrobce nebo distributora,
maloobchodníci se zřídka pokusí rozšířit reklamu v místě prodeje. Například společnost Coca-Cola se zaměřila na
viditelnou marketingovou kampaň v prodejnách, barech, restauracích, hotelech a čerpacích stanicích, která zahrnuje
plakáty a chladiče s firemními logy.
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Obchodní akce / veletrhy - Výstavy jsou možností propagace spotřebního zboží a průmyslových výrobků v Severní
Makedonii. Místní i zahraniční firmy využívají veletrhy k budování obchodních vztahů a získání viditelnosti na trhu.
Seznam příštích veletrhů a událostí se objeví v přílohách. Aktualizovaný seznam obchodních výstav naleznete online.

Sponzorství a speciální akce - Speciální akce nabízejí vynikající cestu k uvedení nových produktů. Vzhledem k tomu, že
propagace událostí je pro Severní Makedonii relativně nová, nabízí příležitost vyniknout produktům či službám
společnosti.

Reklamní agentury - Reklamní a marketingové agentury se v průběhu let rozvíjely a nabízejí celou řadu služeb. Čtěte v
části: Místní profesionální služby.

"Invest North Macedonia" Agentura pro zahraniční investice a podporu vývozu a Agentura pro podporu cestovního
ruchu, "North Macedonia Timeless".

Jedinou veletržní organizací v Severní Makedonii je firma „Era Grup - Skopski Saem" („Skopje Fair"), nacházející se ve
Skopji ale od loňského roku je výstaviště v rekonstrukci a veletrhy jsou omezeny kvůli hledání nového místa

Skopski Saem (Skopský veletrh)

Belasica b. b., P.O.Box 356
1001 Skopje Republic of North Macedonia
tel.: +389 2 3218-350
fax.: +389 2 3218-375
E-mail: info@skopejfair.com.mk

Magdalena Hambova

opertativní ředitelka projrktů

Mob: +389 70 363 511

http://www.skopjefair.com.mk/allnews.aspx?id=0&menu=0

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Právníci kompetentní v této oblasti:

• Gavrilovska & Gavrilovski Law Office
Skopje, Severní Macedonia
Industrial Property Protection
+ 389 2 30 60 690

• Intellect Protect
Skopje, Severní Macedonia
Intellectual Property Protection Company
+38975421842

NTELLECT I PROTECT ® je první právnická kancelář v Makedonii oficiálně zapsaná pro ochranu práv duševního
vlastnictví. ; Kombinujeme hloubkové právní porozumění s praktickými obchodními zkušenostmi a naše
specializované chápání, vynalézavost a interdisciplinární přístup přispívají k ...

• Lawyer's & IP Office Baric
Skopje, Severní Macedonia
Intellectual Property Law Office
+389 70 333 912

Tato problematika ochrany duševního vlastnictví řeší ji Zákon o ochraně duševního vlastnictví a podobných právech. S
touto problematikou se zabývá příslušné oddělení ministerstva kultury.

Duševní vlastnictví
Pravidlo o podobě a obsahu žádosti o povolení celních orgánů a související požadované dokumentace ao formuláři

žádosti o prodloužení lhůty pro jednání celního úřadu (2015)
Rozhodnutí o výši jednorázové náhrady za kopírování v soukromém použití (2011)
Nařízení o odborné zkoušce zástupců průmyslového vlastnictví a rejstříku zástupců (2009)
Nařízení o označení původu produktu a zeměpisné označení (2009)
Nařízení o průmyslovém designu (2009)
Nařízení o patentu (2009)
Nařízení o ochranné známce (2009)

https://www.hg.org/law-firms/intellectual-property/macedonia/skopje.html

6.6 Trh veřejných zakázek
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Zákon o veřejných zakázkách

http://www.bjn.gov.mk/content/documents/Zakon-za-javnite-nabavki_oficijalen_ang.pdf

Úřední věstník Republiky Severní Makedonie č. 136/07.

http://www.bjn.gov.mk/content/documents/Preliminary-Table-of-Concordance-EN.pdf

Řízení veřejných financí 2018-2021

http://www.bjn.gov.mk/ns-newsarticle-public-financial-management-2018-2021.nspx

Příručka o způsobu používání elektronického systému pro veřejné zakázky pro hospodářské subjekty

http://www.bjn.gov.mk/content/Priracnici,%20brosuri%20i%20izvestai/Priracnik%20EO_Dekemvri_2017_EN.pdf

Systém zadávání veřejných zakázek a jejich hodnocení řeší Zákon o veřejných zakázkách (viz Služben vesnik, č. 136/07).
Pokud hodnota zakázky na dodávku zboží přesáhne 400 tis. EUR nebo zakázka služeb překročí 1 mil. EUR (vždy ekvivalent
v makedonských denárech/MKD), musí být vždy vypsán mezinárodní tendr (pozn.: může být vypsán dle rozhodnutí
objednavatele i při hodnotách nižších). ZÚ Skopje pravidelně zveřejňuje zajímavé tendry makedonských státních orgánů a
institucí na webových stránkách portálu Bussiness Info.

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

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při platebním styku v zahraničním obchodě je běžně vyžadována platba předem, tj. před dodáním zboží kupujícímu.
Neobvyklé není ani použití platby v hotovosti při dodávce zboží. Obě uvedené formy jsou projevem nedůvěry v platební
morálku či finanční kredibilitu kupujícího. Neméně častý je požadavek makedonského kupujícího na odklad platby (běžně
90 dnů). Tento požadavek je bez pojištění značně rizikový a nelze jej doporučit. Při realizaci větších obchodních případů
se používají standardní platební podmínky úvěrového charakteru.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Subjektivním rizikem je především nízká platební morálka, proto je vhodné eliminovat rizika vhodnými zajišťovacími
nástroji obchodního či platebního styku.

Z objektivního hlediska jsou rizikem celkové politické a právní poměry v zemi. Relativně přesný obrázek nabízejí
pravidelné Hodnotící zprávy Evropské komise. Jde především o nefunkční nebo problematicky fungující soudnictví, o
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všudypřítomné rodinné, politické i finanční vazby, korupci či o zasahování státu do ekonomiky (tailor-made tendry, rušení
výběrových řízení, nesystémový výběr obchodních partnerů).

Zcela nedostatečná decentralizace v kombinaci s přebujelým byrokratickým aparátem vytváří často v klíčových
momentech nepřekonatelnou hradbu. Velkým problémem zůstávají nevypořádané vlastnické vztahy a případy špatné
privatizace, které umožňují neprůhledné spekulace. K dalším problémům je třeba přičíst i organizovaný zločin, vysoký
podíl šedé ekonomiky, nelegální obchodní aktivity a zaměstnávání a také krácení daní v kombinaci se selektivním
uplatňováním práva. Tyto aspekty snižují konkurenceschopnost zahraničních subjektů na místním trhu. Na nízkou
vymahatelnost práva si stěžují zahraniční i české firmy, které trpí také netransparentností výběrových řízení a špatnou
prací Odvolací komise.

Způsoby řešení obchodních sporů

Řešení sporů závisí na formulaci podmínek v obchodním kontraktu. Makedonský partner většinou trvá na jejich řešení u
místních soudů.

Domácí legislativní zdroje arbitrážních postupů vycházejí z Ústavy Severní Makedonie, Procesního zákona o řešení sporů
(SFRJ č. 4/77), Zákona o řešení obchodních sporů (SFRJ č. 43/82) a Zákona o obchodních společnostech.

S významnými firmami lze sjednat řešení sporů i v zahraničí podle jiného obchodního práva, např. u Arbitrážního dvora ve
Vídni podle rakouského obchodního práva.

Běžným standardem je zdlouhavé a netransparentní projednávání obchodních sporů. Oblast justice je dlouhodobě
kritizovaná Hodnotícími zprávami Evropské komise (selektivní právo, politické ovlivňování soudů, jejich pomalost a
neefektivita, nízká úroveň implementace legislativy). V dnešní době je snaha macedonské strany velmi silná, aby vstoupila
do NATO a zahájila proces přistoupení k EU, takže se vláda snaží zlepšit obraz o soudnictví a soudech v Severní
Makedonii. Na začátku zlepšení nejsou tak náročné, jak lidé očekávali, ale stále vidí. Mezinárodní zástupci zaznamenali
zlepšení v tomto směru a na dalzských základech povzbuzují úřady, aby pokračovaly dál.

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

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyky

Při většině obchodních jednání zaznamenáte balkánská specifika. Ignoruje-li makedonský partner dotaz, poptávku, či
nabídku, je to většinou vyjádřením nezájmu - omluva není považována za nutnost. Jednání (s českými subjekty) se vedou
ve velice vstřícném duchu, občas s akcentem na pan-slovanství. Obchodní schůzky jsou v porovnání s našimi zvyky delší,
většinou časově neohraničené a často vyžadují značnou trpělivost. Málokdy se jednání podaří uzavřít po první schůzce,
spíše lze očekávat jednání na etapy. Často se pokračuje v projednávání problematiky při pracovním obědě nebo večeři.
Nezřídka se makedonský partner pokusí svému protějšku vnutit při jednání familiární tón, včetně nabídky na tykání
(někdy k němu přistoupí i bez předběžného souhlasu).

Makedonští obchodníci ve většině případů upřednostňují rodný jazyk (makedonština nebo albánština). Vzhledem
k historickým kořenům (bývalá SFRJ) lze k rozhovorům využít srbochorvatštinu. Mezi mladou generací je rozšířena
angličtina, u albánského etnika němčina.
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Ve většinově pravoslavné Severní Makedonii se uznávají i religiózní svátky římsko-katolické a muslimské. V této oblasti
tak vzniká jistá nepřehlednost. Značné omezení intenzity jednání je citelné v letních měsících, kopírujících školní
prázdniny, t.j. od 15.6. do 15.9. kdy denní teploty ve Skopji přesahují 40° C.

Makedonce nepředstíraně zajímá vývoj v ČR. V mnoha směrech náš polistopadový vývoj obdivují (zvláště pak mírové
rozdělení státu a členství v EU a NATO). Mnoho Makedonců Českou republiku (nebo bývalé Československo) navštívilo a
situace se ještě zlepšila zavedením vízové liberalizace v r. 2009. Je proto dobré, když se český obchodník před jednáním
seznámí alespoň s hrubými rysy kulturního a politického vývoje Severní Makedonie.

Vztahy mezi slovanskými Makedonci a etnickými Albánci jsou i přes stabilizaci politické a bezpečnostní situace od
konfliktu v roce 2001 dlouhodobě křehké a často se vyznačují vzájemnou nedůvěrou. Uvnitř jednotlivých národnostních
skupin jsou však vztahy mezi lidmi vřelé a balkánsky široké. Rodina je v Severní Makedonii chápána v širším smyslu než je
běžné ve střední Evropě. V relativně malé zemi jakou je Severní Makedonie, se pak nezřídka lze setkat s tím, že „každý
každého zná“, nebo má alespoň společné známé, či příbuzné.

V oblastech obydlených převážně makedonskými Albánci (sever a západ), převládají přímé, relativně uzavřené
hierarchické rodinné vztahy, ve slovansko - makedonských oblastech jsou tyto vztahy více otevřené. Na pomyslných
hodnotových stupních byla u Severní Makedonců tradičně nejvýše rodina a zdraví, s postupem konzumní kultury se více
prosazují i peníze, práce nebo volný čas.

Vazby mezi nadřízeným a podřízeným nejsou ve většině případů vymezeny tak přesně jako je běžným zvykem například v
ČR. Vztahy jsou vstřícnější, mnohdy až rodinné. Majitel podniku svým zaměstnancům často tyká, oslovuje je pouze
křestním jménem a zná rodinné vztahy i problémy většiny zaměstnanců.

Bez rozdílu národnosti má čas v Severní Makedonii zcela jinou hodnotu než je tomu ve střední Evropě. Makedonští
partneři mnohdy nebývají dochvilní. Zpoždění při příchodu na smluvenou schůzku se ve většině případů oboustranně
toleruje.

Verbální komunikace mezi samotnými Makedonci, ale i se zahraničními partnery je doprovázena živou gestikulací. K
vyvarování se netaktností, které by mohly v podobné situaci vzniknout, je lépe se předem domluvit a spíše přijmout zvyky
(domácího) hostitele. Jinak jsou Makedonci (bez rozdílu etnické příslušnosti) proslulí svojí pohostinností.

Makedonci si potrpí na vzhled, který nicméně určuje balkánská estetika. Snobství a prokazování majetku zjevem je běžné
od střední třídy výše. Móda je podřízena klimatickým podmínkám, to znamená, že například v létě se často nosí košile s
krátkým rukávem a kravatou, mimo jednání i s rozhalenkou. Ženy rády nosí kostýmy s nejrůznějšími obměnami.

Jídlo nelze v Severní Makedonii uspěchat, dlouze se při něm konverzuje. U snídaně nesmí chybět silná černá káva. Jako
aperitiv se podává makedonská rakija nebo mastika, event. řecké ouzo. Předkrmem bývá často salát či „meze“ (výběr
pikantních past, sýrů a dalších pochutin). Oběd se dále skládá většinou z masového pokrmu se zeleninovou oblohou.
Maso je často připravováno na roštu s dřevěným uhlím. Silná hustá polévka, tzv. čorba, se konzumuje dopoledne a často
nahrazuje snídani.
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Státní svátky, pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

• 24. květen – Sv. Cyril a Metoděj – den slovanských věrozvěstů
• 2. srpen – Den republiky – výročí: Ilindenského povstání proti Turkům 2.8.1903 a dále dne 2.8.1944 - zasedání

Antifašistického shromáždění pro národní osvobození Makedonie (ASNOM) v klášteře sv. Prochora Pčinského, které
vyhlásilo Demokratickou federativní republiku Makedonii (DFM)

• 8. září - Den nezávislosti – den referenda o nezávislosti v roce 1991, kdy se většina obyvatelstva vyslovila pro
„suverénní a samostatnou Severní Makedonii s právem vstoupit do svazu suverénních států Jugoslávie“

• 11. říjen - Den národního povstání (2. světová válka) – útokem partyzánů na bulharská kasárna v Prilepu a Kumanovu
dne 11. října 1941 byla zahájena osvobozenecká válka

• 23. říjen - Den makedonského revolučního boje
• 8. prosinec - Sv. Kliment Ochridski

Dny pracovního klidu (svátky):

• 1. leden – Nový rok
• 7. leden - 1. svátek vánoční (pravoslavný)
• pravoslavné Velikonoce - pohyblivý svátek
• 1. květen – Svátek práce
• Ramazan Bajram - pohyblivý svátek muslimů

Svátky národnostních menšin:

• 27. leden - Sv. Sava, den srbské menšiny
• 8. duben - Mezinárodní den Rómů
• 23. květen - Den Aromunů
• 28. září - Mezinárodní den Bosňáků
• Jom Kipur - den židovské menšiny (pohyblivý svátek)
• 22. listopad - den albánské abecedy
• 21. prosinec - den vyučování v tureckém jazyku

Náboženské svátky:

• 6. leden - Štědrý den (pravoslavný)
• 19. leden – „Vodici“ – den Zjevení Krista (pravoslavný)
• Velikonoce (pravoslavné) – pohyblivý svátek
• Velký pátek (pravoslavné) - pátek před Velikonocemi
• 28 srpen – Nanebevstoupení Panny Marie
• 1. listopad – Den všech svatých (katolický)
• Památka zesnulých – pohyblivý svátek (pravoslavný), vždy v pátek
• 25. prosinec – Vánoce (katolické)
• Kurban Bajram - pohyblivý svátek (muslimský)

Pracovní doba:

• Veřejná administrativa (státní úřady): pondělí až pátek od 8.00 – 16.00 hod. Po nových reformách pracují
některé ze státních institucí ve dvou směnách do 20.00

• Soukromý sektor (firmy, řemeslnící apod.): pondělí až pátek zpravidla od 8.00 až 9.00 do 16.00 až 17.00 hod. (v
létě za vysokých teplot zkrácená pracovní doba od 07.00 – 11.00 a od 18.00 – 20.00 hod.)

• Otevírací doba obchodů: obchody s potravinami: pondělí až sobota 7.00 – 20.00 hod. a některé i v neděli. Obchody
s ostatním zbožím: pondělí až pátek 9.00 – 20.00 hod., v sobotu 8.00 až –15.00 hod.
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• Některé velké obchody řetězců (VERO, TINEX, Ramstore) mají otevřeno denně od 8.00 (Ramstore 10.00) do 22.00
hod.

• Restaurace a kavárny: od pondeli do neděle – od 09.00 nebo 10.00 hod. do 24.00 hod., pátek a sobota - od 09.00
nebo 10.00 hod. do 01.00 hod.

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

Od 19.12. 2009 byla pro makedonské občany zrušena vízová povinnost pro všechny země Schengenského prostoru,
včetně ČR. Toto rozhodnutí se týká výhradně držitelů pasů s biometrickými identifikačními údaji.

Z makedonské strany byla vízová povinnost pro české občany zrušena již dříve. Od poloviny roku 2009 mohou čeští
občané pro cestu do Severní Makedonie použít platný občanský průkaz. Zde je však potřeba upozornit na tu skutečnost,
že pokud odlétá občan EU z části letiště, která není jen pro EU prostor, ale je pro mezinárodní spojení, pak mohou vízové
orgány požadovat předložení cestovního pasu.

Doporučení aby cestujicí mějí svůj pas u sebe a nespolehali na to že jím občanský prukaz bude stačit!!!

Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Severní Makedonii sídlí na adrese ul. Perisha Savelikj 3, 1000 Skopje,
telefon: +389 2 308 12 00, 308 11 02,
fax: 308 11 00,
e-mail: consulate_skopje@mzv.cz

Do Severní Makedonie je z ČR nejsnadnější silniční spojení přes Viden nebo Bělehrad.

Nejlevnější varianty jsou leteckou společností WIZZ Air, která létá do Skopje buď z Bratislavy, či Budapešti a její letenky
jsou opravdu velmi levné (20-30 EUR jednosměrná letenka). Alternativy lze hledat prostřednictvím specializovaných
webových služeb.

Severní Makedonie má základní síť pozemních komunikací, které nejsou vždy v odpovídajícím stavu. Provoz na nich je
„balkánský“, např. používání směrovek je minimální a nadměrné je používání zvukových výstražních znamení. Pozornost je
třeba věnovat zejména přejezdu křižovatek, protože řada místních řidičů nerespektuje základní dopravní předpisy, často
nedává přednost v jízdě nebo často odbočuje doprava na červenou. Zejména ve Skopji je častá jízda cyklistů a někdy i
řidičů motocyklů v protisměru, po přechodech pro pěší apod. Přes Severní Makedonii procházejí panevropské koridory X
(severojižní) a VIII (východozápadní). Pouze koridor X má většinou charakter dálnice. Průjezdy hlavní dálnicí tj. koridorem
X (severojižním) je zpoplatněn, celkem jsou na dálnici 3 výběrčí místa (osobní auto bez přívěsu - 60 MKD za městem
Kumanovo + 80 MKD před městem Velec a 60 MKD před odbočkou na Negotino + 40 MKD Skopje. Koridor VIII
(východozápadní) je zpoplatněn jen částečně, a to v úseku mezi Skopje a městem Gostivar. Akceptované měny jsou jen
dvě - makedonský denár /MKD/ nebo EURO. Vyplatí se platit poplatky v místní měně protože použitý kurz výběrního
místa je velmi nevýhodný 1 EURO = 30 MKD (oficiální kurz kdekoliv ve směnárnách, či bankách je všude stejný a je 1
EURO = 61,5 MKD).

Přihlašovací povinnost do 24 hodin. Cizinec musí přihlásit svůj pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa
přechodného pobytu. Při ubytování v hotelu či campingu plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem ze země
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je nutné se na policii i odhlásit. Nocování ve volné přírodě je zakázáno. Nocování v karavanu-přívěsu je povoleno pouze
na vyhrazených místech a v kempech.

Omezení při dovozu/ vývozu valut, místní měny a ostatní celní předpisy. Dle předpisů Celní správy Republiky Severní
Makedonie lze bez nahlášení celním orgánům do Republiky Severní Makedonie dovézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD
na osobu. Větší částku než 10.000 EUR je nutné hlásit. Na přihlášenou hotovost celní orgány vystaví písemné potvrzení.

Bezcelní dovoz je povolen u zboží pro osobní potřebu v obvyklých limitech. Dovoz či převoz zbraní je povolen pouze se
zbrojním průkazem vystaveným zastupitelským úřadem Severní Makedonie.

Dovoz drobných domácích zvířat je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu (vč. vakcinace proti
vzteklině) a veterinárního potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních
nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 2 dnů před vstupem na území Severní Makedonie. Doporučuje se dále vystavit
potvrzení obsahující relevantní údaje o převáženém zvířeti (rasa, stáří, místo původu). Zvláštní poplatky ve vztahu k
domácímu zvířectvu se na hranicích zatím nevyžadovaly.

Od 1. října 2004 je možné cestovat se psy, kočkami a fretkami pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003. Jedná se
jednotný doklad platný pro EU.

Další aktuální informace je možné nalézt na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR , vč. možných změn.
Aktuální informace může poskytnout Velvyslanectví Severní Makedonie v Praze.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání zahraničních OBČANŮ - Úřad Práce je instituce která musi vydat vyjadření na zakladě které se cizinec
potom muze obratit do Cizinecku policie kde cizinec může požádat o průkaz totožnosti. Občanský průkaz Severní
Makedonie je nutně mit protože identifikační čislo které ja na občanku umožnuje aby Úřad Práce konečně zamestna
cizince přes sistemu který je v Severní Makedonie.

Úřad Práce vydává povolení k zaměstnání cizincům s regulovaným bydliště v Republice Severní Makedonii z následujících
důvodů
- blízký rodinný příslušník občana Republiky Severní Makedonie, který má platné povolení k dočasnému pobytu k
pracovním účelům,
- blízký rodinný příslušník cizího občana, který má pracovní povolení na dobu neurčitou,
- cizí státní příslušník původně z Republiky Severní Makedonie nebo jeho nástupce do třetí generace, který nemá žádné
makedonské občanství,
- cizí státní příslušník s bydlištěm v Republice Severní Makedonie na základě povolení k dočasnému pobytu k pracovním
účelům, ke sloučení rodiny,
- cizinci, kteří žádají o azyl,
- cizinci s uznávaným statusem uprchlíka,
- cizí státní příslušník s náhradní ochranou,
- cizí občan pod dočasnou ochranou.

Úřad Práce vydává certifikáty O ZÁPIS KRÁTKODOBÝCH služeb poskytovaných cizím státním příslušníkům a nevyžadovala
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pracovní povolení
- kreativní služby v oblasti kultury,
- služby pro veletrhy,
- Krátkodobé služby poskytované cizími občany,
- práce vykonávané cizinci s bydlištěm v Republice Severní Makedonie pro studijní účely,
- Nouzové služby.

Úřad Práce POSKYTUJE STANOVISKO O ZPŮSOBILOSTI PRO VYDÁVÁNÍ DOČASNÉHO POVOLENÍ K UBYTOVACÍM
ZAMĚŘENÍM CIZINCEM
- pro zaměstnání cizího občana,
- Pro práci cizinců vyslaných do Republiky Severní Makedonie,
- Pro sezónní práci cizího občana.

Zaměstnávání cizinců je méně obvyklé a legislativně i administrativně náročné. Upraveno Zákonem o zaměstnávání a
práci cizinců (Sbírka zákonů/Služben vesnik RSM č. 70/2007, 5/2009, 35/2010, 148/2011 a 84/2012) a jeho změny dle
rozhodnutí Ústavního soudu (Služben vesnik č. 152/2008 a 98/2010). Konsolidovanou verzi Zákona lze najít
v makedonštině na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Cizinci, kteří by chtěli být zaměstnáni, chtějí pracovat ve své firmě nebo podnikat v RSM, musí nejdříve získat povolení
k pobytu a pracovní povolení a zaměstnavatel musí zaregistrovat jejich práci jako práci cizince. Pracovní smlouva bez
vyřízení povolení k pobytu je neplatná. Cizinci mohou vykonávat pouze práci, pro kterou mají pracovní povolení.
Veškeré náklady ohledně obdržení pracovního povolení a dalších náležitostí by měl krýt zaměstnavatel. Zákon stanoví i
další povinnosti zaměstnavatele.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Cestovní zdravotní pojištění
Tato část poskytuje informace o okolnostech, za kterých začíná a končí cestovní zdravotní pojištění, o obvyklých
podmínkách, podmínkách a důsledcích používání takového pojištění pro získání zdravotnických služeb.
Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců v České republice ve znění pozdějších předpisů vyžaduje, aby cizinec prokázal, že
má pojištění na pokrytí nákladů na zdravotní péči. Tato povinnost může být splněna tím, že cestovní zdravotní pojištění
(viz § 180i a 180j zákona č. 326/1999 Sb., O tom, co je považováno za přijatelný doklad o cestovním pojištění), pokud
náklady na poskytování zdravotní péče nejsou kryty mezinárodní smlouvu nebo na něž se vztahuje program veřejného
zdravotního pojištění nebo jestliže cizinec dokáže, že náklady spojené s poskytováním zdravotnických služeb budou
pokryty jiným způsobem.

Pokud cizinec přijíždí do České republiky za účelem zaměstnání, je výše popsaná povinnost splněna v den, kdy se osoba
stává zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice. Za jiných okolností musí cizinec
mít cestovní zdravotní pojištění nebo dokázat, že úhrada zdravotní péče bude provedena jiným způsobem. Pokud cizinec
pobývá v České republice bez pojištění, osoba porušuje českou nebo evropskou legislativu a osoba je ohrožena stíháním.
V případě, že cizinec potřebuje zdravotní péči, bude muset zaplatit za takové služby v hotovosti. Taková péče, mimo
nezbytnou a naléhavou péči, může být poměrně drahá.
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Doklad o cestovním zdravotním pojištění (mimo jiné) se nevyžaduje pro cizince z Kuby a Bosny a Hercegoviny. Cizinci z
těchto zemí je na základě dvoustranných mezinárodních smluv poskytována veškerá nezbytná a naléhavá zdravotní péče
ze státního rozpočtu na základě průkazu o občanství v jedné z těchto zemí (např. Platný cestovní pas).
Doklad o cestovním zdravotním pojištění se také nevyžaduje od osob, které jsou pojištěny ve státě, se kterým Česká
republika podepsala mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko).

Bilaterální dohody o sociálním zabezpečení
Druhým druhem dohody je dohoda týkající se sociálního zabezpečení, která zahrnuje také ustanovení o zdravotní péči. Na
základě těchto dohod mohou být nároky na platby zdravotnických služeb převedeny do programu zdravotního pojištění,
který je zaveden v zemi, která je protistranou příslušné smlouvy. Úroveň zdravotní péče poskytované v rámci těchto
dohod je omezená, často sestávající pouze z nouzové a naléhavé péče. S předchozím souhlasem příslušné zdravotní
pojišťovny může být poskytnuta širší škála služeb zdravotní péče.

Na základě úmluvy o sociálním zabezpečení se státy jako Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko a Izrael musí
být příslušná podoba vydaná zahraničním subjektem poskytujícím zdravotní pojišťovnu cizinci předkládána nejprve nárok
na poskytování zdravotní péče na českém pojišťovna. Česká zdravotní pojišťovna vydá cizince tzv. "Potvrzení o registraci"
(nebo kartě), kterou může pojištěná osoba z země s takovou dvoustrannou smlouvou, která má bydliště v České
republice, identifikovat se při hledání péče od poskytovatele zdravotnických služeb v České republice.

Na základě platné dvoustranné dohody mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o
sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.) Je zdravotní péče bezplatně poskytována oprávněným osobám z Bosny a Hercegoviny
(Bosny a Hercegoviny) . K získání této prospěšné péče musí cizinec ověřit, že má nárok na tuto zdravotní péči v Bosně a
Hercegovině. Důvodem tohoto požadavku je, že občané Bosny a Hercegoviny nemají automaticky takovou bezplatnou
zdravotní péči. Dokladem o oprávnění může být některý z následujících typů dokumentů: osvědčení zdravotní
způsobilosti, doklad o zaměstnání nebo doklad o nároku na důchod. Poskytnutou zdravotní péči zajišťuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR.
Na vyžádání si můžete vyžádat další informace o výše uvedených dohodnutých smluvních vztazích na Ministerstvu
zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí (seznam mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení naleznete na
adrese http://www.mpsv.cz/ cs / 1275) a od Centra pro mezinárodní platby.

Přesné požadavky, podmínky a podmínky (podle kterých se péče poskytuje, jak je poskytována a za jakých okolností) lze
nalézt v administrativních ujednáních, které jsou součástí uzavřených smluv. Podmínky jednotlivých smluv se mohou lišit.
Před cestou do České republiky by měl každý cizinec získat informace od příslušných orgánů, zda splňuje požadavky
stanovené v mezinárodní smlouvě.
Pokud se cizinec neidentifikuje lékařem s využitím příslušné lékařské dokumentace, která bude použita k ověření pokrytí
vyžádané nebo přijaté péče, bude cizinec povinen zaplatit za péči sám. V případě havarijní nebo naléhavé péče je cena za
péči upravena maximální cenou za bod, tj. 1,12 Kč / bod (viz cenová vyhláška Ministerstva zdravotnictví 1/2014 / DZP ve
Věstníku Ministerstvo zdravotnictví ze dne 2. prosince 2013 (platné od 1. ledna 2014).
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7. Kontakty
Velvyslanectví ČR ve Skopji s působností pro MK bylo oficiálně otevřeno 1.9.2006.

Velvyslanectví České republiky (Ambasada na Republika Češka)

ulice Perisha Savelikj 3

1 000 Skopje, Severní Makedonie

Telefon: +389/2/3109-805

Fax: +389/2/3178-380

E-mail: skopje@embassy.mzv.cz

Webová stránka: www.mzv.cz/Skopje

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR

ulice Perisha Savelikj 3

1 000 Skopje, Severní Makedonie

Telefon: +389/2/3081-102

Fax: +389/2/3081-100

E-mail: consulate_skopje@mzv.cz

Obchodně-ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR
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ulice Perisha Savelikj3

1 000 Skopje, Makedonie

Telefon: +389/2/3081-102

Mob: +389 72 26 55 88

Fax: +389/2/3081-100

E-mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz

mia_pavlovska@mzv.cz

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

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 101/5

118 00 Praha 1 - Hradčany

tel.: + 420 2 2418 1111

http://www.mzv.cz

Odbor ekonomické diplomacie

tel.: + 420 2 2418 2592, + 420 2 2418 2951

e-mail: oed@mzv.cz
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Ministerstvo obchodu a průmyslu

Politických vězňů 20

112 49 Praha 1

tel: + 420 2 2485 1111

http://www.mpo.cz

Odbor 51510 –OZEP (odbor zahraničních ekonomických politik)

Ing. Roman Plevák

tel.: + 420 2 2485 2036

e-mail: plevak@mpo.cz

Makedonii zpracovává zástupce CzechTrade v Bělehradě:

CzechTrade
JUDr. Svatopluk Čech MBA

YU Biznis Centar

Bul. Mihaila Pupina 10i/ 212

11070 Bělehrad

Srbská republika

Tel.: +381 654 580 489

E-mail: belgrade@czechtrade.cz

Zemědělský diplomat ČR pro Severní Makedonii sídlí v Bělehradě na velvyslanectví ČR

Pavel Svoboda
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Bulevar kralja Aleksandra 22

11000 Bělehrad, Srbsko

Tel.: +381 63 218 616

e-mail: pavel_svoboda@mzv

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 ČR ve Skopji s působností pro Severní Makedonie bylo oficiálně otevřeno 1.9.2006.

Velvyslanectví České republiky (Ambasada na Republika Češka)
ul. Perisha Savelikj 3
1 000 Skopje
Telefon: +389/2/3109-805
Fax: +389/2/3178-380
E-mail: skopje@embassy.mzv.cz
Webová stránka: www.mzv.cz/Skopje

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR
ul. Perisha Savelikj 3
1 000 Skopje
Telefon: +389/2/3081-102

Mobilní telefon konzulární pohotovosti pro české občany: +389 7 123 13 74
Fax: +389/2/3081-100
E-mail: consulate_skopje@mzv.cz

Obchodně-ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR
ul. Perisha Savelikj 3
1 000 Skopje
Telefon: +389/2/3081-102
Fax: +389/2/3081-100
E-mail: mia_pavlovska@mzv.cz
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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)

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 101/5

118 00 Praha 1 - Hradčany

tel.: + 420 2 2418 1111

http://www.mzv.cz

Odbor ekonomické diplomacie

tel.: + 420 2 2418 2592, + 420 2 2418 2951

e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Politických vězňů 20

112 49 Praha 1

tel: + 420 2 2485 1111

http://www.mpo.cz

Odbor 51510 –OZEP (odbor zahraničních ekonomických politik)

Ing. Roman Plevák

tel.: + 420 2 2485 2036

e-mail: plevak@mpo.cz
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Teritorium MK zpracovává zástupce CzechTrade v Bělehradě:

CzechTrade
JUDr. Svatopluk Čech MBA

YU Biznis Centar

Bul. Mihaila Pupina 10i/ 212

11070 Bělehrad

Srbská republika

Tel.: +381 654 580 489

E-mail: belgrade@czechtrade.cz

Zemědělský diplomat ČR pro Severní Makedonii sídlí v Bělehradě na velvyslanectví ČR

Pavel Svoboda

Bulevar kralja Aleksandra 22

11000 Bělehrad, Srbsko

Tel.: +381 63 218 616

e-mail: pavel_svoboda@mzv

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
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• Policie (Полиција): 192
• Rychlá zdravotní pomoc (Брза помош): 194
• Požárníci (Противпожарна бригада): 193
• Regionální centrum pro managementu krizí (Регионален центар за управување со кризи): 195
• Asistenční služba motoristům (АМСМ-помош на патишта/ Informace o cesty/АМСМ-Состојба на патишта): 196,

15555
• Celkový telefonní rejstřík MR (Целосен телефонски именик на РМ): 1188
• Letiště ve Skopji (Аеродром Скопје/Letiště v Ochidu/Аеродром Охрид): 02/3148-333, 046/252-820
• Mezinárodní autobusové nádraží (Меѓуградска автобуска станица): 2466-313
• Železniční nádraží (Железничка станица): 3164-255
• Lékárny (Дежурни аптеки): Zegin MNT 3136-280, Zegin Bunjakovec-Eurofarm Taftadidže 3298-504, 5514-580
• Makedonské telekomunikace (инфо центар): 122

Hospodářská komora:

Sojuz na stopanski komori na Severna Makedonija

ul.Metropolit Teodosij Gologanov 1

Skopje

tel: +389 2 3091 440

www.chamber.mk
Stopanska komora na Severna Makedonija
Ul. Dimitrie Chupovski 13
Skopje
Republic of North Macedonia
Tel.+389 23244000
Fax.+389 23244088
web: http://www.mchamber.org.mk

Statistický úřad:
Ul. Dame Gruev č. 4
Skopje
Tel. +389 2295850, 2295750
fax.+389 2111336
web: http://www.stat.gov.mk

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje:

• www.stat.gov.mk Státní statistický úřad
• www.nbrm.mk Národní banka (Main menu - Statistics -External statistics - Foreign Trade)
• www.ujp.gov.mk Správa veřejných příjmů
• www.customs.gov.mk Celní správa
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• www.mse.mk Makedonská burza cenných papírů
• www.sec.gov.mk Komise pro cenné papíry
• https://www.finance.gov.mk ministerstvo financí
• http://fez.gov.mk/ Svobodné zóny Severní Makedonie
• http://www.economy.gov.mk/ ministerstvo hospodarřstvi

Ředitelství technologických průmyslových zón- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
ul. „Partizanski Odred“ 2
1000 Skopje
Tel: +389(2) 3111-166
Fax: +389(2) 3111-177

Hospodářská komora:

Stopanska komora na Severna Makedonija
Ul. Dimitrie Chupovski 13
Skopje
Republic of Macedonia
Tel.+389 23244000
Fax.+389 23244088
web: http://www.mchamber.org.mk

Makedonské obchodní komory

Ul. “Crvena Skopska Opshtina” Br: 10
1000 Skopje
Macedonia

http://www.chamber.mk/

Statistický úřad:
Ul. Dame Gruev č. 4
Skopje
Tel. +389 2295850, 2295750
Fax.+389 2111336
web: http://www.stat.gov.mk
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