
Souhrnná teritoriální informace Lichtenštejnsko

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 29. 8.
2019 16:57

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

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

2. Zahraniční obchod a investice (s.9)

3. Vztahy země s EU (s.18)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.20)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.24)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.26)

7. Kontakty (s.33)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lichtenštejnsko

1/35 http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko


1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Lichtenštejnsko (úředně Lichtenštejnské knížectví, německy Fürstentum Liechtenstein) je jeden z nejmenších států
Evropy, který leží na svazích Alp (pohoří Rätikon) a v údolí Rýna. Rozprostírá se na 160 km², má přibližně 37 tisíc obyvatel
a je rozděleno na 11 samosprávných oblastí. Hlavní město je Vaduz a největší město je Schaan. Lichtenštejnsko sousedí se
Švýcarskem (společná hranice 41,2 km), se kterým je úzce hospodářsky a politicky spojeno (mj. měnovou a celní unií), a s
Rakouskem (společná hranice 36,7 km), a je vklíněno mezi území těchto dvou států, které spolu na sever i na jihovýchod
od Lichtenštejnska hraničí přímo. Lichtenštejnsko je konstituční monarchie (knížectví), jejíž hlavou je lichtenštejnský kníže.
Lichtenštejnsko disponuje široce diverzifikovanou ekonomikou s celou řadou malých a středních podniků. K vysoké
přidané hodnotě přispívají zejména silný průmyslový sektor, jakož i poskytovatelé finančních služeb. Podíl státu na
celkové přidané hodnotě je srovnatelně malý.
Dne 26. května 1924 uznalo Lichtenštejnsko za zákonnou měnu švýcarský frank (CHF). Všechny mince, bankovky a další
platební prostředky Švýcarska byly uznány zákonným platidlem v Lichtenštejnsku.

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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:
• Lichtenštejnské knížectví
• Fürstentum Liechtenstein

Konstituční a dědičná monarchie
Zemský sněm (jednokomorový parlament): 25 poslanců
Vláda je nejvyšším výkonným orgánem Lichtenštejnska. Tato vláda, složená z předsedy vlády a čtyř vládních radů je
odpovědná jak zemskému sněmu, tak i knížeti. Na doporučení zemského sněmu je jmenována knížetem na dobu čtyř let.
Vláda sídlí ve Vaduzu.

• Regierungschef Adrian Hasler - předseda vlády (od r. 2013; vede též resort financí)
• Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch (místopředseda vlády; infrastruktura, hospodářství a sport)
• Regierungsrätin Dominique Gantebein (vnitro, vzdělávání a životní prostředí)
• Regierungsrat Mauro Pedrazzini (sociální věci, rodina, zdravotnictví a současně pověřen řízením úřadu pro zahraničí,

spravedlnost a kulturu za odvolanou Regierungsrätign Aurelii Frick)

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

Rozloha: 160,5 km
2

42% zalesněná půda

33% zemědělská půda
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15% neproduktivní oblast

11% obydlená oblast

Hustota obyvatelstva: 237 osob km
2

Obyvatelstvo:

• Počet: 38 114 (poslední údaj ze dne 31.12.2018) z toho 12 941 cizinci tvoří 34% celkové populace

Cizinci 2017 2016 2015 2014

Švýcarsko 3 645 3 612 3 596 3 592

Rakousko 2 223 2 203 2 198 2 179

Německo 1 635 1 572 1 542 1 474

Itálie 1 184 1 190 1 190 1 175

Jiné státy 4 254 4 218 3 552 3 453

Celkově 12 941 12 795 12 775 12 579

konečné údaje z roku 2018

Věk 0 - 14 15 - 64 65+ Celkem
2016 5 624 25 774 6 412 37 810
2017 5 601 25 848 6 665 38 114

Úřední jazyk: němčina

Náboženství:

• římskokatolické: 79,9%
• evangelické: 8,5%
• islám: 5,4%

Statistika: www.llv.li Obyvatelstvo: Lichtenstein in zahlen 2019

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.

HDP - Aktuální údaje jsou k dispozici pouze do roku 2016

HDP mld. CHF HDP/obyvatele v CHF růst v %
k předchozímu roku

Inflace

2008 5.5 139 530 -0,4 2,4

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lichtenštejnsko

3/35 http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.llv.li
http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko


2009 4,9 117 790 -10,9 -0,5

2010 5,3 122 850 8,1 0.7

2011 5,1 110 840 -3,8 0,2

2012 5,1 97 960 1,0 -0,7

2013 5,9 193 010 6,7 -0,2

2014 6,1 196 630 0,8 0,0

2015 6,0 193 150 -0,8 -1,1

2016 6,1 194 290 0,2 -0,4

2017 - - - 0,5

2018 - - - -

Zdroj: Amt für Statistik Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Amt für Statistik Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
Volkswirtschaft, Lichtenstein in figures

Inflace: Lichtenštnsko je měnově provázané se Švýcarskem. V Lichtenštejnsku je měna švýcarský frank CH.

Nezaměstnanost:

• 2009: 3,0%
• 2010: 2,2%
• 2011: 2,5%
• 2012: 2,3%
• 2013: 2,5%
• 2014: 2,4%
• 2015: 2,4%
• 2016: 2,1%
• 2017: 1,8%

Zdroj: Lichtenstein in Zahlen 2019

(údaje z 31.12.2018)

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

Státní rozpočet (v mil. CHF)

2012 2013 2014 2015 2016
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Příjmy 1'759.0 1'539.4 1'634.0 1'692.6 1'688.7

Výdaje 1'883.9 1'599.2 1'491.9 1'465.3 1'492.6

Saldo - 124.9 - 59.8 142.1 227.3 196.1

Státní rozpočet: www.liechtenstein.li (posl. oficiální údaj za rok 2016, zapsáno v červnu 2019)

Přebytek (pozitivní finanční zůstatek) státního sektoru činil v r. 2016 196.1 mil. CHF, což odpovídá 3,2 % HDP.
Veřejné rozpočty v Lichtenštejnsku jsou tvořeny státním rozpočtem a rozpočty jedenácti obcí. Tržby jsou generovány na
jedné straně různými daňovými výměry a na druhé straně prostřednictvím příjmů z kapitálového majetku a poplatků. Na
straně výdajů mají kromě správních nákladů tradičně velký význam oblasti vzdělávání a sociální péče.

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

Jen o málo státech lze dnes tvrdit, že nejsou zadlužené. Lichtenštejnsko je jedním z nich a bude se snažit dělat vše pro to,
aby tomu tak bylo i v budoucnu. O to by se mělo postarat především úspěšné hospodářství, jakož i vědomé a
disciplinované zacházení s dostupnými zdroji.
Lichtenštejnsko nezná žádný veřejný dluh. Místo toho země disponuje vysokými rezervami, způsobenými rozpočtovou
kázní státu. Veřejný sektor v Lichtenštejnsku tak má velkou kapitálovou sílu. Nezbytnou stabilitu zajišťuje politická
kontinuita, stabilita sociálního, právního a ekonomického systému, liberální hospodářská politika a švýcarský frank jako
zákonné platidlo. Analytici zdůraznili opět stabilní výhled.

Zdroj: Das Fürstentum, Staatshaushalt.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Nejdůležitější složkou lichtenštejnské ekonomiky je terciární sektor, jehož významným rysem jsou tisíce tzv. schránkových
firem (Briefkastenfirmen), které mají pouze poštovní schránku, neprovozují v knížectví žádné aktivity a slouží především ke
krytí finančních transakcí.
Lichtenštejnské banky soustředí svoji činnost především na mezinárodní správu majetku. Díky členství Lichtenštejnska v
Evropském hospodářském prostoru mohou banky plně požívat výhod volného pohybu služeb v rámci jednotného
evropského vnitřního trhu. Některé banky jsou prostřednictvím dceřinných společností, poboček nebo zastoupení aktivní i
mimo Evropu.
Na konci roku 2018 bylo v Lichtenštejnsku aktivních 14 bank (v předchozím roce: 15)
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Na konci roku 2018 činil spravovaný klientský majetek bank (lichtenštejnské banky včetně zahraničních společností) 305,2
mld. CHF (v předchozím roce: 294,3 mld. CHF). Z toho 159,1 mld. CHF, resp. 52 % připadlo na banky v Lichtenštejnsku (v
předchozím roce: 168,9 mld. CHF). Objem spravovaného klientského majetku tak v konsolidované míře činí poprvé více
než 300 mld. CHF.

5 velkých bank:

• Liechtensteinische Landesbank AG www.llb.li
• LGT Bank in Liechtenstein AG www.lgt.li
• Verwaltungs- und Privat Bank AG www.vpbank.com
• Neue Bank AG www.neuebankag.li
• Centrum Bank www.centrumbank.com

Kromě toho zde působí:

• 378 podniků zabývajících se správou národního majetku,
• 40 lichtenštejnských pojišťovacích společností,
• 20 společností spravujících fondy a 163 investičních společností

Zdroj FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

1.7 Daňový systém

Daňové právo Lichtenštejnska je jednoduché, mezinárodně kompatibilní a je v souladu s evropským právem. U
soukromých osob platí, že majetek a výdělek podléhají daňové povinnosti ze samostatně výdělečné nebo nezávislé
činnosti. Platí zde progresivní sazba daně.
Daňový zákon je přizpůsoben ekonomickým a právním podmínkám v tuzemsku i v zahraničí. To zaručuje, že
Lichtenštejnsko disponuje a i v budoucnu bude disponovat atraktivním a konkurenceschopným daňovým systémem.
Zásadní základní myšlenkou daňového práva je neutralita rozhodování. Daňové právo je navíc jednoduché a
transparentně propracováno a mezinárodně kompatibilní.

Majetková daň a daň z výdělku

Fyzické, v Lichtenštejnsku žijící osoby podléhají majektové dani, jakož i dani z příjmu. Na jedné straně je vybírána státní
daň, na straně druhé je vybírána na stávajícím místě pobytu závislá obecní daň. Sazba státní daně probíhá postupně v
osmi stupních s nejvyšším tarifním stupněm 8 %. Obecní daň je vybírána prostřednictvím příplatku ke stanovené státní
dani. Tato přirážka se pohybuje mezi 150 % a 250 % státní daně a každoročně ji v tomto rámci stanoví každá obec dle
jejich posouzení.
Z výdělku z vedlejší výdělečné činnosti odečte zaměstnavatel daň ze mzdy a převede ji přímo daňovému úřadu. Na
základě vyplněného ročního daňového přiznání je následně prováděno přesné vyúčtování.

Daň z příjmů ze závislé činnosti

Všechny výdělečně činné osoby v Lichtenštejnsku, které jsou zaměstnány jako zaměstnanci, podléhají mzdové nebo
srážkové dani ze zaměstnání a jiných příjmů. Společnosti jsou v zásadě povinny odečíst daň z příjmů ze mzdy svých
zaměstnanců a předat ji daňové správě. Výše odpočtu daně z příjmů stanoví vždy daňová správa. Marginální daňová
sazba se pohybuje od 3% (u příjmů nad nezdanitelné minimum) do maximálně 24%. Kromě toho občan Lichtenštejnska
vyplňuje pro definitivní vyúčtování daně každý rok daňové přiznání.
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Zaměstnanci s místem pobytu v zahraničí (tzv. přeshraniční pracovníci)
V případě přeshraničních pracovníků existuje částečně omezená daňová povinnost. Také u nich je vybírána daň ze mzdy
(tzv. srážková daň) na:

• Příjmy ze zaměstnání/náhradní příjmy
• Poplatky za účast na zasedáních
• Důchodové a sociální dávky pro první a druhý pilíř

V závislosti na místě bydliště je ustanovení odlišné. Nejjednodušší je účtování pro zaměstnance s bydlištěm ve Švýcarsku.
Ti v Lichtenštejnsku neplatí žádné daně. Celkové příjmy si tito zaměstnanci zdaňují v místě jejich bydliště ve Švýcarsku.

Zaměstnanci ve státní správě

Výjimkou z těchto ustanovení jsou zaměstnanci veřejné správy nebo jiné veřejnoprávní instituce se sídlem v zahraničí. Pro
tyto platí, že své příjmy, nikoliv však majetek, zdaňují v Lichtenštejnsku. Z tohoto důvodu musí být vyplněno kompletní
daňové přiznání a předloženo daňovému úřadu v Lichtenštejnsku. V závislosti na zemi bydliště se rozlišuje mezi
zaměstnanci:

• veřejnoprávní instituce se svrchovanými pravomocemi
• veřejnoprávní instituce bez svrchovaných pravomocí

Je-li pro zaměstnance veřejnoprávních institucí se svrchovanými pravomocemi uzavřena daňová povinnost s odvodem
daní v Lichtenštejnsku, jsou u zaměstnanců veřejnoprávních institucí bez svrchovaných pravomocí v Lichtenštejnsku
odvedené daně vypočítány pouze na v zemi trvalého bydliště dlužné daně.

Celkový daňový příjem za rok 2017 (nejaktuálnější údaj): 874 mil. CHF
z toho:

Majetková daň a daňz výdělku: 236 mil. CHF

Daň z přidané hodnoty: 201 mil. CHF

Daň ze zisku: 247 mil. CHF

Kolkovné: 46 mil. CHF

Ostatní daně: 144 mil. CHF

Flat-Tax: 12,5 % , minimální hranice 1'800 CHF/rok

Celní unie se Švýcarskem: tzn. hlavní sazba 7,7 %

Zdroj: der Wirtschaftsstandort Liechtenstein:
https://www.liechtenstein-business.li/wohnen-und-arbeiten/wohnen/steuern/
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2. Zahraniční obchod a investice
Nedostatek přírodních a jiných zdrojů na jedné straně a velmi malý domácí trh na straně druhé jsou důvody, proč má
zahraniční obchod pro Lichtenštejnsko tak velký ekonomický význam.
Malý stát jako je Lichtenštejnsko nemůže zdaleka vše, co potřebuje, sám produkovat, a není schopen vše, co je zde
vyrobeno a nabízeno, odebírat. Dovoz a vývoz jsou proto hlavními faktory pro ekonomiku země, přičemž vývoz podstatně
převyšuje dovoz.
Zahraniční obchod Lichtenštejnska se v porovnání se stejnými čtvrtletími r. 2017 zvýšil jak již v 1. čtvrtletí, tak i ve 2.
čtvrtletí r. 2018 v obou směrech. Vývoz přitom rostl opět rychleji než dovoz.
Podle lichtenštejnského statistického úřadu vyvezlo Lichtenštejnsko ve 2. čtvrtletí roku 2018 zboží ve výši 887 milionů
franků. V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku to představuje nárůst o 10,3 %. Naopak dovezlo Lichtenštejnsko
zboží v celkové hodnotě 510 milionů franků. V porovnání se 2. čtvrtletím roku 2017 to znamená nárůst o 6,4 %.
Více než 61 % vývozu směřovalo do evropských zemí. Podíl Německa jako největšího obchodního partnera přitom vzrostl
z 22,3% ve 2. čtvrtletí 2017 na 22,6% ve sledovaném čtvrtletí. Celkově vyvezlo Lichtenštejnsko do Německa zboží v
celkové hodnotě přes 200,33 milionů franků, tzn. o 11,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Do Rakouska,
druhého nejdůležitějšího obchodního partnera Lichtenštejnska, bylo vyvezeno zboží v celkové hodnotě téměř 95,6
milionu švýcarských franků, tzn. o 8 % více než ve 2. čtvrtletí roku 2017. Přesto klesl podíl Rakouska na celkovém vývozu o
0,2 procentního bodu na 10,8 %. Z celkového dovozu mělo 81 % zboží původ v Evropě. Jejich celková hodnota vzrostla o
6,6 % na 413,13 milionu švýcarských franků. I zde je Německo s podílem 39 % nejvýznamnějším obchodním partnerem
Lichtenštejnska. Ve sledovaném čtvrtletí získalo Lichtenštejnsko zboží v hodnotě 198,87 milionu švýcarských franků z
Německa. Z Rakouska, které zaujímá 2. místo, bylo dovezeno zboží v hodnotě 116,76 milionu švýcarských franků.
Lichtenštejnsko investuje ročně 8,4% HDP do výzkumu a vývoje, což představuje přibližně 450 milionů franků. Tyto
investice realizují především větší společnosti v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je v této oblasti jedním ze světových lídrů,
což z něj činí centrum pro inovace a technologický rozvoj. Stát také podporuje inovativnost Start-up/ů a malých a
středních podniků. Existují různé platformy nástrojů podpory, jako je např. program Idea, soutěž o podnikatelský záměr,
podpora výzkumu a vývoje nebo investiční trh Lichtenštejnska. Všechny tyto nástroje mají za cíl podpořit inovace a oživit
nové nápady a obchodní modely.

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
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Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF)

2018 3 657

2017 3 372

2016 3 346

2015 3 299

2014 3 445

2013 3 361

2012 3 368

2011 3 329

2010 3 325

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF)

2018 2 015

2017 2 001

2016 1 980

2015 1 929

2014 1 996

2013 1 884

2012 1 852

2011 1 965

2010 1 882

Zdroj: Fürstentum Liechtenstein, Der Industriestandort, Presentation

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export v mil. CHF

2014 2015 2016 2017 2018

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lichtenštejnsko

10/35 http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.liechtenstein.li/fileadmin/Dateiliste/wirtschaft-li/Dokumente/Downloads/Praesentation_Industriestandort_4_3_20140501
http://www.liechtenstein.li/fileadmin/Dateiliste/wirtschaft-li/Dokumente/Downloads/Praesentation_Industriestandort_4_3_20140501
http://www.liechtenstein.li/fileadmin/Dateiliste/wirtschaft-li/Dokumente/Downloads/Praesentation_Industriestandort_4_3_20140501
http://www.liechtenstein.li/fileadmin/Dateiliste/wirtschaft-li/Dokumente/Downloads/Praesentation_Industriestandort_4_3_20140501
http://www.liechtenstein.li/fileadmin/Dateiliste/wirtschaft-li/Dokumente/Downloads/Praesentation_Industriestandort_4_3_20140501
http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko


Evropa 2 141 1 946 2 036 2 055 2 151

Střední a
Východní Evropa

189 162 175 204 213

Bělorusko 0 0 0 0 2

Bulharsko 7 8 9 9 9

Estonsko 0 0 0 1 1

Lotyšsko 1 1 1 1 1

Litva 2 2 2 3 3

Moldavsko 0 0 0 0 1

Polsko 35 42 41 46 53

Rumunsko 8 11 15 13 13

Ruská federace 62 34 43 59 57

Slovensko 20 19 9 16 18

Česká republika 21 13 22 17 14

Ukrajina 8 4 6 6 8

Maďarsko 25 26 26 35 34

Jihovýchodní
Evropa

40 42 40 35 41

Západní Evropa 1 913 1 741 1822 1815 1896

Německo 846 773 786 779 798

Francie 296 247 254 274 302

Itálie 121 103 106 104 154
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Spojené
království VB a
Irska

103 98 95 87 84

Rakousko 347 323 370 361 358

Import v mil. CHF

2014 2015 2016 2017 2018

Evropa 1 739 1 558 1 549 1 595 1 582

Střední a
Východní Evropa

112 104 123 122 123

Bělorusko 0 0 0 0 0

Bulharsko 4 3 2 1 1

Estonsko 1 0 1 0 1

Lotyšsko 0 0 0 0 0

Litva 0 0 0 0 0

Moldavskp 0 0 0 0 0

Polsko 36 38 43 31 28

Rumunsko 2 2 6 6 4

Ruská federace 0 0 0 0 1

Slovensko 21 15 14 20 27

Česká republika 15 14 25 26 21

Ukrajina 0 0 0 0 0

Maďarsko 32 30 32 36 40

Jihovýchodní 22 26 33 43 37
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Evropa

Západní Evropa 1 605 1 427 1 393 1 430 1 423

Německo 801 749 708 741 744

Francie 33 27 26 26 31

Spojené
království VB a
Irska

32 36 36 34 34

Rakousko 593 493 491 481 451

Portugalsko 1 1 1 1 2

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

2.3 Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní
struktura
exportu

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Druh zboží v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF

01 Land- und
forstwirtschaftliche
Produkte,
Fischerei

234 204 203 207 240

02 Energieträger 6 7 8 8 7

03 Textilien,
Bekleidung,
Schuhe

4 3 3 3 4

04 Papier, 22 16 18 17 17
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Papierwaren und
Grafische
Erzeugnisse

05 Leder,
Kautschuk,
Kunststoff

79 77 78 79 73

06 Produkte der
Chemisch-Pharmazeutischen
Ind.

305 317 343 329 342

07 Steine und
Erden

232 241 199 172 172

08 Metalle 826 765 796 841 845

09 Maschinen,
Apparate,
Elektronik

772 705 721 764 894

10 Fahrzeuge 501 420 422 426 450

11
Präzisionsinstrumente,
Uhren und
Bijouterie

379 387 430 411 418

12 Verschiedene
Waren

39 35 46 59 56

Konjunkturelles
Total (Total 1)

3 400 3 177 3 267 3 316 3 517

13 Edelmetalle,
Edel- und
Schmucksteine

43 35 50 48 58

14
Kunstgegenstände
und Antiquitäten

10 4 39 9 83

Gesamttotal
(Total 2)

3 453 3 217 3 355 3 355 3 657
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Komoditní
struktura
importu

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Druh zboží v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF

01 Land- und
forstwirtschaftliche
Produkte,
Fischerei

101 89 92 100 107

02 Energieträger 14 14 13 11 15

03 Textilien,
Bekleidung,
Schuhe

20 20 18 19 20

04 Papier,
Papierwaren und
Grafische
Erzeugnisse

50 44 45 46 43

05 Leder,
Kautschuk,
Kunststoffe

73 70 72 73 78

06 Produkte der
Chemisch-Pharmazeutischen
Ind.

101 93 104 117 102

07 Steine und
Erden

143 129 118 119 103

08 Metalle 554 468 479 530 531

09 Maschinen,
Apparate,
Elektronik

503 429 451 477 478

10 Fahrzeuge 123 127 123 136 149
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11
Präzisionsinstrumente,
Uhren und
Bijouterie

198 231 281 205 203

12 Verschiedene
Waren

74 69 70 63 75

Konjunkturelles
Total (Total 1)

1 954 1 783 1 875 1 896 1 904

13 Edelmetalle,
Edel- und
Schmucksteine

72 92 73 64 44

14
Kunstgegenstände
und Antiquitäten

16 40 31 42 66

Gesamttotal
(Total 2)

2 040 1 916 1 980 2 002 2 015

Zdroj:Amt für Statistik Liechtenstein, Amt für Statistik Aussenhandel

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizace IASP, která sdružuje vědecké parky.

Odkaz na technologické parky Lichtenštejnska.

Technopark Liechtenstein

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

Investice
Lichtenštejnsko investovalo v zahraničí více než činil příliv investic ze zahraničí do Lichtenštejnska, což souvisí především s
desetiletým obchodním přebytkem Lichtenštejnska. Podrobnější údaje k nelze získat, protože vlastní platební bilance
Lichtenštejnska neexistuje a Švýcarská národní banka nezobrazuje Lichtenštejnsko samostatně.
Některé zahraniční centrální banky ale ekonomickou výměnu, speciélně přímé investice s Lichtenštejnskem, jako např.
Rakousko (764,2 mil. CHF - r. 2018), Německo (745 mil. CHF - r. 2017) a USA (356 mil. CHF - r. 2016) zveřejňují.
Zdroj:
https://www.liechtenstein-institut.li/contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/Publikation_downloadLink/Datenbroschuere-2019.pdf
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2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.
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3. Vztahy země s EU
EU a Lichtenštejnské knížectví jsou blízkými hospodářskými a politickými partnery v rámci EHP, ke kterému
Lichtenštejnsko přistoupilo v roce 1995.
Většina aspektů vztahů mezi Lichtenštejnskem a EU se řídí dohodou o EHP, a to:

• účast na vnitřním trhu EU,
• účast v agenturách EU a programech EU,
• finanční příspěvek Lichtenštejnska na hospodářskou a sociální soudržnost v EU a EHP,
• pravidelná výměna otázek z oblasti zahraniční politiky na úrovni ministrů a expertů.
Od prosince 2011 je Lichtenštejnsko také přidruženým členem schengenského prostoru a plně se účastní dublinského
systému určování kompetence při udělování žádostí o azyl.
V prosinci 2015 podepsaly EU a Lichtenštejnsko dohodu o automatické výměně informací v daňových záležitostech, což
značně usnadní v boji proti daňovým únikům. Nová dohoda vstoupila v platnost v r. 2017.
Jako členský stát OSN podporuje Lichtenštejnsko zahraniční politiku EU a obvykle se připojuje k jejím iniciativám.

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

Zastoupení EU

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein
Bundesgasse 18, 3011 Berne, Switzerland
T: +41(31)310.15.30
F: +41(31)310.15.49
E-mail: delegation-bern@eeas.europa.eu
Head of the Delegation: Mr. Michael Matthiessen, Ambassador of the EU to Switzerland and the Principality
of Liechtenstein (od 1. září 2016)
Vztahy s EU a multilaterální vztahy

Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem
WTO rovněž od roku 1995.
Mezinárodní organizace

CD, CE, EBRD, EFTA, IAEA, ICRM, IFRCS, Interpol, IOC, IPU, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), OPCW, OSCE, PCA, Schengen
Convention, UN, UNCTAD, UPU, WIPO, WTO

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Evropa:
r. 2018 - Neobsahuje údaje týkající se Švýcarska

• Import celkem: 1'582 mil. CHF (podíl 78,5 %) - z toho ČR 21 mil. CHF (podíl 1,1 %)
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• Export celkem: 2'151 mil. CHF (podíl 58,8 %) - z toho ČR 14 mil. CHF (podíl 0,4 %)

Li neuvádí oddělenou statistiku pro EU

Zdroj: Aussenhandelsstatistik 2018 Liechtenstein, Amt für Statistik Liechtenstein

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována
Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na
pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které
Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD.
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Lichtenštejnsko nepatří mezi významné obchodní partnery České republiky, je dlouhodobě zhruba na 100. pozici
obchodních partnerů ČR s podílem zhruba 0,01 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Obchodní saldo je z
pohledu ČR v posledních letech aktivní (mírně pasivní bylo v období 2008 – 2014).
Rostoucí trend vzájemného obchodu od roku 2003 byl přerušen v letech 2008 a 2009 důsledky hospodářské krize. Od
roku 2010 byly zaznamenány pozitivní vývojové tendence a v r. 2016 narostl vzájemný obchod na rekordní úroveň 1 172
mil. Kč. V roce 2018 dosáhl vzájemný obrat hodnoty 702 994 tis. Kč, poklesl tak meziročně o 27%. V dlouhodobém
pohledu zaznamenáváme však tendenci růstu jak u vzájemného obchodu, tak i u vývozu. Lichtenštejnské firmy
zaměstnávají v Česku cca 220 pracovníků. Nejznámější firmy jsou například HILTI, Hoval, Thyssen-Krupp Presta nebo LGT
Bank.
- Hoval provozuje prodejní a servisní centrum v Plzni
- Hilti má vedle své centrály nedaleko Prahy / Prahy tři distribuční, servisní a prodejní místa
- Oerlikon Balzers provozuje prodejní a výrobní centrum v Jihlavě
Lichtenštejnské společnosti zaměstnávají v České republice cca 220 pracovníků.

V r. 2018 vyvezlo Lichtenštejnsko do České republiky 693,456 tun zboží v hodnotě 309'262 tis. CZK.

V r. 2018 dovezlo Lichtenštejnsko z České republiky 2'087,872 tun zboží v hodnotě 393'732 tis. CZK.

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

Částky v tis. CZK

2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 312 204 355 524 613 900 575 643 393 732
Dovoz 356 645 273 850 558 775 387 234 309 262
Obrat 668 849 629 384 1 172 675 962 877 702 994
Saldo -44 441 +81 674 +55 125 +188 103 +84 470

Zdroj: ČSU

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu : Normální

Směr obchodu : Vývoz

Období : 1.1.2018 – 31.5.2019

Nomenklatura zboží : SITC(2)
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Data v tabulce jsou : s dopočty

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

69 Kovové výrobky,
j.n.

LI Lichtenštejnsko 249 109 137 730

09 Různé jedlé
výrobky a
přípravky

LI Lichtenštejnsko 71 093 16 431

72 Strojní zařízení
pro určitá odvětví
průmyslu

LI Lichtenštejnsko 430 930 71 102

77 Elektrická
zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n.

LI Lichtenštejnsko 43 376 34 752

74 Stroje a zařízení
všeobecně
užívané v
průmyslu, j.n.

LI Lichtenštejnsko 201 557 42 511

78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko 4 476 1 546

75 Kancelářské stroje
a zařízení k
automat.
zpracování dat

LI Lichtenštejnsko 14 141 42 511

87 Odborné,
vědecké a řídící
přístroje a
zařízení, j.n.

LI Lichtenštejnsko 2 397 24 707

76 Zařízení pro
telekomunikace a
pro záznam a
reprodukci zvuku

LI Lichtenštejnsko 16 364 8 347

89 Různé výrobky,
j.n.

LI Lichtenštejnsko 307 489 81 077

Typ výstupu : Normální

Směr obchodu : Dovoz

Období : 1.1.2018 – 31.5.2019

Nomenklatura zboží : SITC(2)

Data v tabulce jsou : s dopočty

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

69 Kovové výrobky,
j.n.

LI Lichtenštejnsko 227 753 86 188

74 Stroje a zařízení
všeobecně
užívané v
průmyslu, j.n.

LI Lichtenštejnsko 5 504 19 367
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81 Prefabrikované
budovy; výrobky
zdravotnické,
instalační

LI Lichtenštejnsko 107 144 31 349

54 Léčiva a
farmaceutické
výrobky

LI Lichtenštejnsko 2 004 32 459

87 Odborné,
vědecké a řídící
přístroje a
zařízení, j.n.

LI Lichtenštejnsko 2 453 35 932

77 Elektrická
zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n.

LI Lichtenštejnsko 15 886 43 064

88 Fotografické
přístroje, optické
výrobky, j.n.,
hodiny

LI Lichtenštejnsko 3 650 69 676

59 Chemické
prostředky a
výrobky, j.n.

LI Lichtenštejnsko 1 950 19 588

78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko 46 067 14 020

66 Výrobky z
nekovových
nerostů, j.n.

LI Lichtenštejnsko 2 066 12 962

Datum generování: 30.07.2019
Zdroj:CZSO,

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici žádné relevantní údaje.

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

Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku byl 1'781 mil. CZK k 31. 12. 2017 (nejaktuálnější údaj).
Zdroj: Česká národní banka

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

Smluvně právní základna s ČR
8. září 2009 – podpis společného prohlášení ČR a Lichtenštejnska o navázání diplomatických styků a současně také
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memoranda o budoucí spolupráci.
Společná komise historiků zřízená ve dnech 6. - 7. dubna 2010 při oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra
zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Lichtenštejnsku.
25. 9. 2014 Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Pro účely daňové spolupráce mezi ČR a Lichtenštejnskem je aplikovatelná dohoda uzavřená na komunitární úrovni, tzn.
Dohoda mezi Evropským společenstvím (ES) a Lichtenštejnskem, kterou se stanoví opatření rovnocenná
opatřením stanovenými směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.
Na základě zmíněné Dohody aplikuje Lichtenštejnsko srážkovou daň z úrokových příjmů ve výši 35% a následně je 75%
z těchto výnosů převáděno do země rezidence skutečného vlastníka úrokového příjmů, tj. např. do ČR.

Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o automatizované výměně daňových informací dle standardů OECD. Výměna
informací začne fungovat 1. 1. 2017.

Vztahy s EU a multilaterální vztahy
Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995
a členem WTO rovněž od roku 1995.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována
Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na
pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které
Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD.
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung

Nadace Rozvojová služba Lichtenštejnska (Der Liechtensteinische Entwicklungsdienst LED)

• vykonává veřejnou rozvojovou spolupráci ve jménu lichtenštejnské vlády
• pracuje hlavně ve venkovských oblastech ve vzdělávání a rozvoji venkova
• upřednostňuje podporování žen, sociální spravedlnost a životní prostředí ve všech činnostech
• je soukromoprávní nadací obyvatelstva a vlády Lichtenštejnska
• byla založena v roce 1965
http://www.led.li/strategie/leitbild.html
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Služby
V oblasti služeb je perspektivní zejména bankovní sektor. Lichtenštejnsko klade velký důraz na rozvoj IT sektoru, který je
základem průmyslového rozvoje a vývozu. Poptávány budou software, antiviry, inteligentní aplikace a další, např.
cloudové služby v této oblasti.
Stavební průmysl
Lichtenštejnsko je země s vysokou hustotou obyvatelstva i vysokou mírou zastavěnosti obývaného území. Na údržbu,
opravy i další zástavbu bude potřeba stavební materiál a technika.
Strojírenský průmysl
Tradiční a zároveň perspektivní obor. Dynamický lichtenštejnský průmysl potřebuje přesné obráběcí stroje.

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

Aktuální sektorové příležitosti pro Lichtenštejnsko

Příležitosti pro český export
Služby
Banky – Lichtenštejnsko se připojilo k dohodě o automatizované výměně informací dle standardů OECD, výměna začne
fungovat od 1. 1. 2017. V Lichtenštejnsku proběhla novelizace trestního zákoníku, Lichtenštejnsko se chce zbavit pověsti
„daňového ráje“ a zvýší kontrolu soukromých offshore společností. Týká se to i CZ společností.
Strojírenský průmysl
Tradiční a zároveň perspektivní obor - rostoucí lichtenštejnský průmysl potřebuje přesné obráběcí stroje. Lichtenštejnsko
klade velký důraz na rozvoj IT sektoru, který je základem průmyslového rozvoje a vývozu. Poptávány budou software,
antiviry, inteligentní aplikace.

Stavební průmysl
Lichtenštejnsko je země s vysokou hustotou obyvatelstva i vysokou mírou zastavěnosti obývaného území. Na údržbu,
opravy, i další zástavbu budou potřeba stavební materiály i technika.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
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Stavební průmysl HS 2523 - Cement portlandský hlinitanový struskový
apod.

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap. keramické,
neglazované

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov. ost.

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

Strojírenský průmysl HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku
apod.

HS 8471 - Stroje automat zprac. dat jednotky snímače
ap.

Služby CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství
a související služby

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

5.2 Kalendář akcí

Kalendář akcí lze nalézt pod následujícím odkazem: http://www.liechtenstein.li/events/Za zmínku stojí průmyslová,
obchodní a řemeslná výstava LIHGA, která se koná každé 2 roky ve městě Schaan
- poslední od 31. srpna - 8. září 2018,
- příští se bude konat ve dnech 11. - 13. a 16. -19. září 2020
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Vynikající rámcové podmínky a atraktivní perspektivy růstu činí z Lichtenštejnska špičkovou obchodní lokalitu. Není
náhodou, že je zde aktivních více jak 4'000 společností, mezi něž patří společnosti, jež úspěšně konkurují na světovém
trhu jako globální specializovaní hráči.
Firmy v Lichtenštejnsku vyvíjejí, vyrábějí a prodávají přední výrobky a služby po celém světě. Za tímto účelem stát nabízí
vynikající rámcové podmínky, mezi které patří například snadný přístup k dobře vyškoleným odborníkům z tuzemska a z
oblasti kolem Bodamského jezera. Zvláštní význam má však centrální poloha s přímým přístupem na trh do všech zemí EU
a EHP, jakož i do hospodářské oblasti Švýcarska. Uznaná stabilita a spolehlivost Lichtenštejnska jakožto státu Triple-A také
přispívá k tomu, že se knížectví stává ziskovým místem pro současné podnikání.
Výhody Lichtenštejnska jako obchodní lokality

- Vysoká míra politické kontinuity a stability
- Široká strategie podnikání
- Dva přístupy na trh (EU / EHP)
- Liberální hospodářská politika
- Stabilní sociální, právní a hospodářský systém
- Umírněný systém zdanění právnických osob, jednoduchý daňový systém (Flat-Tax)
- Liberální zákon o obchodních korporacích
- Zdravá finanční politika státního rozpočtu

- Švýcarský frank jako zákonné platidlo
- AAA - stabilní ratingová země
- Velmi dobrá infrastruktura
- Přehledná velikost, která s sebou přináší flexibilitu a rychlé rozhodování

- Velký kapitál veřejného sektoru
- Podpora výzkumných a vývojových činností

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

Vstup na trh:

• http://www.gemeinde-lichtenstein.de/,Lde/-/756524/;llid5001094/;llmid1

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lichtenštejnsko

26/35 http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.gemeinde-lichtenstein.de/,Lde/-/756524/;llid5001094/;llmid1
http://www.businessinfo.cz/lichtenstejnsko


Viz také sezam advokátních a poradenských kanceláříVzhledem k velikosti Lichtenštejnska a jeho trhu, je počet
distribučních a prodejních kanálú neveliký. Využití místního zástupce je nejlepší počáteční varianta pro komunikaci s
koncovým zákazníkem či obchodními partnery. České firmy mohou profitovat hlavně kvalitou a nižší cenou.

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

Celní dohoda se Švýcarskem
Celní dohodou z r. 1924 bylo Lichtenštejnsko začleněno do švýcarského celního prostoru. V letech 1991-1995 došlo k
úpravě dohody a Lichtenštejnsko od té doby může – vždy na základě zvláštního ujednání se Švýcarskem – přistupovat
jako samostatná smluvní strana k mezinárodním dohodám a jako samostatný členský stát k mezinárodním organizacím v
oblasti působnosti celní dohody (např. přistoupení k EHP v r. 1995).
Celní dohoda se Švýcarskem byla impulzem pro dalekosáhlou harmonizaci hospodářského práva a práva sociálního
zabezpečení.
Na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských
hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky.
Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu
zbraní - nožů)
Dokumenty
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Lichtenštenjského knížectví bez zvláštních omezení, a to pouze na základě
platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby
dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem.
Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý
technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla (tzv. zelená karta).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Lichtenštejnsku je registrováno více firem, než kolik je zde obyvatel.

• Ve věci založení a provozování se lichtenštejnské AG a nadace příliš neodlišují od podobných společností v německy
mluvících zemích, jako jsou Německo a Rakousko.

• Jejich nespornou výhodou jsou ale velice přijatelné daňové podmínky pro cizí investory (holdingové společnosti),
kteří nevykonávají výdělečnou činnost na území Lichtenštejnska / Švýcarska. Nutné je také zdůraznit, že sídlo
a bankovní účet v Lichtenštejnsku neznamenají provozování výdělečné činnosti v tomto státě.

• Obecně platí, že dosažený zisk anebo nárůst majetku holdingových společností nepodléhá ani dani ze zisku, ani
živnostenské dani.

• Je to velmi rozvinutá země s jednou z nejsilnějších ekonomik světa. Zajímavé je, že ve srovnání s Německem či
Švýcarskem má velký podíl výroby. Pokud hledáte stabilitu a myslíte to s podnikáním vážně, Lichtenštejnsko je pro
vás tou pravou volbou!

• Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 12.5%. Tato hodnota je ve srovnání s mnoha jinými zeměmi
relativně nízká a nezapomínejme, že v Lichtenštejnsku kromě úspory peněz získáváte i vysokou prestiž.

• V Lichtenštejnsku jsou tři sazby pro daň z přidané hodnoty: základní je 8%, snížené sazby jsou potom 2.5% a 3.8%.
• Nejběžnějším typem společnosti v Lichtenštejnsku je společnost typu Aktiengesellschaft (AG).
• Pro založení tohoto typu společnosti je třeba jednoho podílníka a jednoho ředitele,
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který musí být rezidentem.Pro registraci je třeba základní kapitál 50 000 CHF

https://www.liechtenstein-business.li/fuer-unternehmer/voraussetzungen-zur-firmengruendung/

Právní forma

Akciová společnost (Aktiengesellschaft AG)

• Minimální kapitál 50'000 SFr.
• Ručení za majetek společnosti omezen
• Povinnost vést účetnictví a kontrolu/revize
• Veřejná roční uzávěrka
• Mezinárodně uznávaná právní forma

Instituce (Anstalt)

• Minimální kapitál 30'000 SFr.
• Ručení omezeno na majetek instituce
• Povinnost vést účetnictví
• Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe - specifická právní forma podnikání v

Lichtenštejnsku)
• Neveřejná roční uzávěrka
• Mezinárodně méně známá právní forma

Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

• Minimální kapitál 30'000 SFr.
• Podílníci ručí do předem stanovené částky
• Povinnost vést účetnictví
• Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe - specifická právní forma podnikání v

Lichtenštejnsku)
• Mezinárodně uznávaná právní forma
• Veřejně registrovaný podílník

Podnik/firma jednotlivce (Einzelfirma)

• Žádný minimální kapitál
• Ručení naní neomezeno na soukromý majetek
• Povinnost vést účetnictví při hrubém obratu přes 10'000 SFr.
• Jednoduché zřízení
• Nízké náklady na zřízení

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

Lichtenštejnsko je náročné a velmi drahé teritorium. Kromě standardních marketingových postupů je velmi důležité
věnovat péči jazykové úrovni.

• Marketing, např.: Valartis Bank Liechtenstein
• Marketing management, např.: mmreisinger@yahoo.deHSP

Denní tisk Volksblatt, e-mail: hzoechbauer@volksblatt.li redaktion@volksblatt.li

Veletrh
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Průmyslová, obchodní a řemeslná výstava LIHGA ve městě Schaan. Příští edice: 11. až 13 a 16. až 19. září 2020

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Lichtenštejnsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Lichtenštejnsko je členem
WIPO, World Intelectual Property Organization, od roku 1972.

Zastupitelskému úřadu ČR v Bernu nejsou známy žádné spory ohledně porušení práv duševního vlastnictví.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky
• Landesverwaltung: Fachstelle Öffentliches Auftragswessen (FAW)
• TED: Podnikatelské příležitosti v Evropě SIMAP

Handelsregister

• Ministerstvo: Amt für Justiz (AJU)
• Obchodní komora: Liechtensteinische Industrie-und Handelskammer

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

Pomoc při řešení problémů s podnikáním

Při jakýchkoliv problémech se vstupem a podnikáním na lichtenštejnském trhu, je možné signalizovat tyto problémy na
adresách: k překážkám obchodu prekazky.obchodu@mpo.cz, k ochranným opatřením antidumping@mpo.cz.
V kontaktu s Ministerstvem obchodu a průmyslu je nutné uvést přesnou povahu problému, datum a místo kde vzniká,
případně další údaje o obchodním případu, kterého se problém týká a také identifikaci.
Problémy s přístupem na lichtenštejnský trh lze signalizovat také přímo Evropské komisi prostřednictvím webových
stránek.
Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v
českém jazyce.
Obecně lze konstatovat, že spory mohou být řešeny smírčím řízením, nebo u soudu. Výrazně levnější je najít řešení
smírčím řízením u rozhodčího soudu. Rozhodčí soud pracuje při Hospodářské komoře ČR.
V případě soudního projednávání není možné se obejít bez právní pomoci specializovaných kanceláří.
Ve Lichtenštejnsku například:

RHM Rechtsanwälte und Notariat
Mischa J. Mensik, lic. iur.
Huobmattstrasse 7
CH - 6045 Meggen
Tel.: +41 379 09 19
Fax: +41 379 09 39
První poradenství bývá zpravidla zdarma, další kroky pak již bývají zpoplatněny. Komunikace je možná i v českém jazyce.
Některé užitečné kontaktní údaje advokátních a poradenských kanceláří lze rovněž získat na webových
stránkách Zastupitelského úřadu v Bernu.
Informace:
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"Velvyslanectví nenese odpovědnost ani za kvalitu, ani za cenu účtovanou advokáty a poradci na tomto (ani
jiném) seznamu, ani za výsledek jimi vedených konzultací či případných soudních řízení."

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

Úřední jazyky:

• němčina

Státní svátek:

• 15. srpna.

Svátky a pracovní volna volna 2019:

• 01. ledna Nový rok
• 02. ledna Berchtoldstag - svátek v germanofonních kantonech Švýcarska a Lichtenštejnska
• 06. ledna Svátek Tří králů
• 02. února Hromnice
• 09. února Masopustní svátek
• 19. března Svatý Josef
• 19. dubna Velký pátek
• 22. dubna Velikonoční pondělí
• 01. května Svátek práce
• 30. května Nanebevstoupení Páně
• 9. června Svatodušní svátky
• 10.června Svatodušní pondělí
• 20. června Svátek Božího těla
• 15. srpna Státní svátek Lichtenštejnska
• 08. září Narození Panny Marie
• 01. listopadu Svátek Všech svatých
• 08. prosince Početí Panny Marie
• 24.prosince Štědrý den
• 25. prosince 1. svátek vánoční
• 26. prosince 2. Svátek vánoční
• 31. prosince Silvestr

Otevírací doba:
Úřady jsou obvykle otevřeny od 8:00 do 12:00 h dopoledne a od 14:00 do 17:00 h odpoledne. O víkendech jsou
zavřeny. Menší obchody jsou obvykle otevřeny od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:30. Větší řetězce nemají polední
pauzu.
Pošty jsou obvykle otevřeny ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Banky jsou obvykle otevřeny od
pondělí do pátku od 8:30 do 16:30.

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

Cestování do teritoria

Občané ČR smějí pobývat ve Lichtenštejnsku jako turisté 3 měsíce bez víza (pobytového povolení). V případě
opakovaného pobytu, který překročí v rámci jednoho roku 6 měsíců (2x 3 měsíce s minimálně jednoměsíční přestávkou) či
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výkonu výdělečné činnosti, je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů

V případě výkonu výdělečné činnosti je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze.
Po příjezdu do Lichtenštejnska za účelem výdělečné činnosti je nutné se do 8 dnů osobně ohlásit na příslušném místním
úřadu a spojit se s úřadem pro přistěhovalectví a cestovní pasy se sídlem ve Vaduzu: Ausländer- und Passamt (APA). Bližší
informace naleznete na webu: http://www.llv.li/#/11359/auslander-und-passamt

Uznávání pracovních kvalifikací

Občané České republiky, kteří si potřebují ověřit, zda je jejich zamýšlené povolání v Lichtenštejnsku regulované, se mohou
obrátit na informační centrum NARIC. Informační centrum poskytne informace související s případnou žádostí o uznání
odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu.

Informationsstelle für Anerkennungsfragen (NARIC Liechtenstein)

Austrasse 79 Postfach 684 FL - 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN

Web: http://www.sa.llv.li

Další informace: http://www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx#anc07_29

Právní rámec uznávání pracovních kvalifikací:

https://www.gesetze.li/lilexprod/showpdf.jsp?media=pdf&lgblid=2008026000&gueltigdate=09022016
Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Průměrná délka pracovní doby je 41,5 hodin týdně, maximálně však 50 hodin týdně. Délka řádné dovolené je 5 týdnů pro
zaměstnance do 20 let včetně a 4 týdny pro zaměstnance nad 20 let. Pro některé sektory jsou pracovní podmínky
stanovené na základě kolektivních smluv (viz předchozí bod).

Státní svátky a dny pracovního klidu: https://www.llb.li/de/kontakteinstieg/adressen-oeffnungszeiten/bankfeiertage

Informace lichtenštejnského úřadu práce:

Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) – http://www.amsfl.li/

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče a pojištěníObčané, kteří pracují a bydlí v jiném členském státě EU/EHP, mají v ČR nárok pouze
na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní
pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční pojišťovna EHIC, nebo Potvrzení
dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření
příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.Občané, kteří pracují
v jiném členském státě EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční pojišťovnu o vystavení
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formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české
zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Posouzení místa bydliště je v kompetenci
příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny.
Zdravotní péče

Mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se proto doporučuje
uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí.

Nemocnice - Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz - tel.: 0423/235 44 11

Důležité informace lze nalézt na portálu MPSV.
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7. Kontakty
V pátek 29. června 2018 byl ve Vaduzu slavnostně otevřen Honorární konzulát České republiky. Honorárním konzulem byl
jmenován Dr. Thomas Zwiefelhofer – bývalý místopředseda lichtenštejnské vlády. Honorární konzulát otevřel náměstek
ministra zahraničních věcí ČR JUDr. Martin Smolek.
Honorární konzulát Vaduz - Lichtenštejnsko
Wuhrstrasse 6
P. O . Box 86
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: + 423 - 23 63 600
Fax: + 423 - 23 63 601
E-mail: vaduz@honorary.mzv.cz
Honorární konzul: Dr. Thomas ZWIEFELHOFER

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 Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském knížectví
Botschaft der Tschechischen Republik
P.O.Box 537, 3006 Bern, Schweiz

Vchod na velvyslanectví i na konzulární oddělení je z ulice Burgernzielweg
K úřadu jezdí tramvaj č. 7 směr Ostring, zastávka Burgernziel.
Telefon: 0041-31-3504070
Fax: 0041-31-3504098
Elektronická pošta velvyslanectví: bern@embassy.mzv.cz
Elektronická pošta konzulárního oddělení: consulate_bern@embassy.mzv.cz
Diplomatická a konzulární služba: 0041-79-641 33 00 - (pouze v mimopracovní době)

Pozn.: Toto mobilní spojení je vyhrazeno pouze pro řešení nouzových úředních a konzulárních záležitostí.
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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 ČR OED - Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 - Hradčany
Telefon: +420 224 182 592
Fax: +420 224 182 082

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 51500 - Odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20 112 49 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
Fax: +420 224 853 072

Německo - Zahraniční kancelář CzechInvest Düsseldorf - místně příslušná i pro Liechtenstein
Martin-Luther-Platz 28 40212 Düsseldorf
Kontaktní osoba: Barbora Račan Ježková
Funkce: vedoucí Zahraniční kanceláře D-A-CHoblast
Telefon: +49 211 250 56 190
Fax: +49 211 250 56 192
E-mail: barbora.jezkova@czechinvest.org
Web: http://www.czechinvest.org/de/kontakt

Rakousko – Česká turistická centrála-CzechTourism
Penzingerstr. 11-13 1140 Wien
Vedoucí úřadu: Mag. Dr. Yvette Polasek
Funkce: ředitelka ZZ Rakousko s působností pro Liechtenstein
Telefon: +43 1 89 20 299
E-mail: wien@czechtourism.com

Rakousko - České centrum Vídeň - místně příslušné i pro Liechtesten
Herrengasse 17 1010 Wien
Vedoucí úřadu: Martin KRAFL
Funkce: ředitel ČC Telefon: +43 1/53 52 360
E-mail: ccwien@czech.cz
Web: www.tschechischeszentrum.at, http://schweiz.tschechischeszentrum.at
Poznámka: OPEN SATURDAYS! Každou 1. sobotu v měsíci je České centrum Vídeň od 10.00 do 15.00 hodin pro veřejnost
otevřeno!

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

• Zákaznická služba: 800 22 22 (v rámci Lichtenštejnského království), +423 237 74 00 (ze zahraničí)
• Vyvolání záznamníku „meinebox.li“: +423 780 10 00
• Ztráta nebo krádež mobilního telefonu: +423 237 74 00

Tísňová volání:

•
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112 Mezinárodní číslo ťísňového volání
• 117 Policie
• 118 Požárníci
• 144 Záchranná služba, ambulance
• 1414 Záchranná letecká služba - helikoptéra společnosti REGA

7.4 Internetové informační zdroje

• www.liechtenstein-business.li
• www.finance.li
• www.liechtenstein.li
• www.arbeitsleben.li
• www.llv.li
• http://www.liechtenstein.li/praesentationen/
• http://www.innovation-standort.li/Home.aspx
• https://tourismus.li/unser-land/ueber-liechtenstein/
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