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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Srílanská demokratická socialistická republika

Anglicky: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

1. ledna 2015 proběhly na Srí Lance prezidentské volby, v nichž zvítězil a novým prezidentem se stal Maithripala Sirisena.
9. ledna 2015 byl jmenován novým předsedou vlády lídr United National Party Ranil Wickremesinghe. Dne 22. března
2015 oznámil prezident jmenování nové rozšířené vlády. Dne 22. května 2017 došlo vůbec k první personální obměně
kabinetu od nástupu vlády v roce 2015. K dalším změnám došlo v srpnu 2017. K posledním změnám došlo v prosinci
2018 po dva měsíce trvající politické krizi

Členové vlády (cabinet ministers)

• Ranil Wickremesinghe – premiér, ministr pro národní politiku a hospodářské záležitosti, rehabilitaci a vězeňské
reformy, rozvoj severu, odborné vzdělávání, rozvoj dovedností a záležitosti mládeže

• John Amaratunga – ministr pro rozvoj cestovního ruchu a křesťanské náboženské záležitosti
• Gamini Jayawickrema Perera - ministr Buddha Sasana a Severozápadní provincie
• Mangala Samaraweera – ministr financí a médií
• Lakshman Kiriella - ministr pro rozvoj veřejných podniků, dědictví a rozvoje Kandy
• Rauff Hakeem - ministr plánování měst, zásobování vodou a vysokoškolského vzdělávání
• Tilak Marapana - ministr zahraničních věcí
• Rajitha Senaratne - ministr zdravotnictví, výživy a domorodé medicíny
• Ravi Karunanayake – ministr energetiky a rozvoje obchodu
• Vajira Abeywardhane – ministr vnitra, provinčních rad a místní správy
• Rishad Bathiudeen - ministr průmyslu, obchodu a znovuosídlení
• Patali Champika Ranawaka – ministr pro megapole a rozvoj západu
• Naveen Dissanayake - ministr plantážního průmyslu
• P. Harrison - ministr zemědělství, hospodářských záležitosti venkova a rozvoje živočišné výroby
• Kabir Hashim - ministr dálnic, rozvoje komunikací a rozvoje ropných zdrojů
• Ranjith Maddumabandara - ministr veřejné správy a řízení katastrof
• Gayantha Karunathilake - ministr půdy a parlamentních reforem
• Sajith Premadasa - ministr bydlení, stavebnictví a kulturních záležitostí
• Arjuna Ranatunga - ministr dopravy a civilního letectví
• Palani Digambaran - ministr nových vesnic, infrastruktury a rozvoje společenství
• Chandrani Bandara - ministr pro záležitosti žen a dětí a rozvoj suchých zón
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• Thalatha Athukorale - ministr spravedlnosti a vězeňských reforem
• Akila Viraj Kariyawasam - ministr školství
• Abdul Haleem Mohamed Hashim - ministr poštovních služeb a muslimských náboženských záležitostí
• Sagala Ratnayake - ministr přístavů, námořních záležitostí a rozvoje jihu
• Harin Fernando - ministr telekomunikačních zařízení, zařízení pro digitální infrastrukturu, zahraniční zaměstnání a

sport
• Mano Ganeshan - ministr národní integrace, oficiálních jazyků, sociálního pokroku a hinduistických záležitostí
• Daya Gamage - ministr práce, odborových záležitostí a sociálního posílení
• Malik Samarawickrema - ministr rozvojových strategií, mezinárodního obchodu, vědy, technologie a výzkumu

Ministerstvo obrany a ministerstvo pro národní integraci a rekonstrukci spadá pod prezidenta Sirisenu.

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

• Počet obyvatel: 22 576 592 (odhad k červenci 2018)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,73 % (odhad 2018)
• Průměrná délka života: 77,1 let

Demografické složení

věková skupina počet obyv. (muži) počet obyv. (ženy) souhrnně % z celku

0-14 2 734 114 2 627 695 23,75 %

15-24 1 677 547 1 618 922 14,60 %

25-54 4 596 388 4 762 913 41,46 %

55-64 1 067 258 1 239 204 10,22 %

Nad 65 951 213 1 301 338 9,98 %

Národnostní složení

• Sinhálci 74,9 %
• srílanští Tamilové 11,2 %
• indičtí Tamilové 4,2 %
• Muslimové (Moorové, arabského původu) 9,2 %
• ostatní 0,5 %

Náboženské složení

• buddhismus (70,2 %)
• hinduismus (12,6 %)
• islám (9,7 %)
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• křesťanství (6,1 %)
• ostatní (1,35)

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.

2014 2015 2016 2017 2018

HDP v mld. USD 79,31 80,56 81,78 87,35 88,22

Meziroční růst
HDP v %

4,9 4,8 5,0 3,1 3,0

HDP na obyvatele
v USD

3 640 3 750 3 780 3 800 4 068

Míra inflace v % 3,3 0,9 4,3 8,4 4,3

Míra
nezaměstnanosti v
%

4,4 4,8 4,5 4,2 4,4

Zdroj: https://knoema.com/atlas/Sri-Lanka

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Srí Lanka čelí náročné makroekonomické situaci a nestabilní politické prostředí zůstává i nadále klíčovým zdrojem rizika.
Výkonnost zahraničního sektoru zůstala slabá s rozšířeným deficitem běžného účtu a nízkými devizovými rezervami. Růst
se v roce 2018 zpomalil, částečně kvůli politickému napětí, které ovlivnilo důvěru mezinárodních investorů. Přední
ratingové agentury revidovaly svá hodnocení. Očekává se však, že v budoucnu se bude ekonomický růst ve
střednědobém horizontu postupně přibližovat k úrovni 4 %, a inflace by se měla stabilizovat kolem 5 %. Prioritní reformy
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na podporu hospodářského růstu, vytváření většího množství kvalitnějších pracovních míst a snižování chudoby zahrnují:
a) fiskální konsolidaci s cílem vytvořit prostor pro investice do zdravotnictví, vzdělávání, sociální ochrany a veřejné
infrastruktury; b) zlepšení konkurenceschopnosti a podpory obchodu a přímých zahraničních investic; c) začlenění
reforem správy věcí veřejných, zejména s ohledem na reformy řízení veřejných financí a státních podniků; d) snížení
zranitelnosti vyplývající z rizik refinancování a rizik přírodních katastrof.

Srí Lanka se zároveň potýká s vysokou zadlužeností, složitým globálním prostředím a vnitřní politickou nestabilitou.
Rostoucí výskyt a dopad přírodních katastrof by mohl mít nepříznivý dopad na růst, vládní rozpočet, vnější sektor a
snížení chudoby. Zahraniční rizika zahrnují neuspokojivý růst klíčových zemí vytvářejících zahraniční příjmy země – export,
cestovní ruch, remitence, přímé zahraniční investice a další finanční toky. Rychlejší než očekávané zvýšení cen komodit by
mohl zvýšit tlak na platební bilanci. Očekává se, že daňové příjmy se zvýší na 13,2 % HDP díky zvýšenému výběru
spotřební daně z motorových vozidel způsobenému prudkým nárůstem dovozu motorových vozidel v první polovině roku
2018 a zvýšením daně z příjmů.

Velmi nepříznivý dopad na ekonomiku měly teroristické útoky na kostely a hotely, ke kterým došlo 21.4.2019 a které
oslabily cestovní ruch a důvěru zahraničních investorů. Vláda letos očekává 30% snížení počtu turistů a odvětví cestovního
ruchu.

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

Vývoj státního rozpočtu ukazuje tabulka (údaje v mld. LKR)

2014 2015 2016 2017

(mld. USD)

2018

(mld. USD)

Příjmy 1493 1 152 1 180 12,64 12,38

Výdaje 1912 1852 2 004 16,66 22,67

Bilance -419 -690 -824 -4,02 -10.29
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2014 2015 2016 2017 2018

Bilance běžného
účtu (% HDP)

-2,6 -2,5 -2,3 -5,2 -5,3

Bilance finančního
účtu (miliardy
USD)

-1,936 -1,886 -1 803 -2 094 -4,5

Bilance
kapitálového účtu
(mil. USD)

70,8 58,3 46,3 25,5 10,9

Devizové rezervy
(miliardy USD)

8,209 7,300 7,060 9,980 6,900

Zahraniční
zadluženost
(miliardy USD)

43.0 44.3 47,65 47,8

Pokračující fiskální konsolidace, byť pomalá, by měla snížit celkový fiskální deficit a veřejný dluh směrem dolů.
Předpokládá se, že schodek běžného účtu v letech 2019 až 2021 zůstane na úrovni přibližně 2,4 % HDP, neboť příjmy z
cestovního ruchu pomáhají vyvažovat účinek nízkých remitencí a vysokých plateb z externích úroků.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

6/31 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/srilanka


Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a
Exchange Control Act.

Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním
bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance.

Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky,
http://www.cbsl.gov.lk/.

Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních.

Hlavní srílanské banky:

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank,
Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian
Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank,
State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.

1.7 Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a
privatizace. Maximální daň podnikům byla v r. 2006 snížena z 35 %. V r. 2009 byla zavedena daň na obnovu národa (NBT).
V r. 2011 došlo ke zrušení daně z úvěrů, DPH ze zálohy, zrušení daně ze společenské zodpovědnosti a daně z obratu.

Rozpočet pro rok 2016 přinesl schválení jedné standardní sazby DPH ve výši 15 % místo předcházejících čtyř daňových
pásem a dále zrušil stávající srážkové daně pro banky a finanční instituce odečitatelné z úroků z vkladů ve výši 2.5%.

Dne 1.4.2018 vstoupil v platnost nový zákon o vnitřních příjmech. Zákon staví na mezinárodně osvědčených postupech,
racionalizuje stávající strukturu daně z příjmů a pomůže rozšířit základ daně z příjmu odstraněním výjimek. S ohledem na
velké zadlužení země by úspěšná implementace zákona měla podpořit fiskální konsolidaci. Schválení zákona umožní
zrušit komplikovaný daňový systém a zavést "spravedlivou, ale transparentní" daňovou politiku pro Srí Lanku s plány na
zvýšení vládních příjmů z přímých daní. Vláda hodlá snížit do roku 2020 rozdíl mezi přímou a nepřímou daní. Do roku
2020 má být snížena nepřímá daň z 82 % na 60 % a současně zvýšena přímá daň z 18 % na 40 %.

V listopadu 2018 vláda oznámila rozsáhlé daňové úlevy a snížila ceny pohonných hmot. Ministerstvo financí oznámilo
rozsáhlé změny daní v několika sektorech zaměřených na "podporu výroby a zjednodušení daňového systému". Nová
opatření mají za cíl poskytnout spotřebitelům úlevu a povzbudit peněžní převody a úspory. Daň z příjmu fyzických osob
podnikajících v zemědělství byla snížena z 24 % na 14 %. Koncesionářská daň z příjmů u osob poskytujících profesionální
služby byla rovněž snížena z 24 % na 14 %. Daně nebudou vybírány z úroků z jakýchkoli úspor a pevných vkladů
vedených v jakékoli finanční instituci. Nepříznivý dopad způsobený vysokými nepřímými daněmi bude zmírněn
zjednodušením DPH a daně ze staveb. Prahová hodnota DPH se zvýší z 12 milionů rupií ročně na 24 milionů rupií. Roční
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prahová hodnota pro DPH v maloobchodním a velkoobchodním sektoru se rovněž zvýší z 50 milionů rupií na 100 milionů
rupií. Sazba DPH platná pro dovoz řeziva bude snížena na 5 %. DPH na dovoz tkanin bude zrušena s cílem podpořit malé
a střední výrobce oděvů. S přihlédnutím k vysoké dani uložené na telekomunikační služby bude snížen telekomunikační
poplatek z 25 % na 15 %.

Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

V mil. USD

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 11 130,1 10 504,9 10 120,1 11 400 11 890

Dovoz 19 416,8 18 934,6 18 640,4 21 140 22 200

Bilance -8 286,7 -8 429.7 -8 520,3 -9 740 -10 310

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším jednotlivým vývozním trhem je EU. Z jednotlivých zemí EU pak V. Británie, Německo a Itálie. Největší vývozním
partnerem mimo EU jsou USA a Indie. Největšími dovozními partnery jsou Čína, Indie a dále pak SAE, Singapur a
Japonsko. V rámci EU jsou největšími dovozními partnery Francie, Velká Británie a Německo.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textil a oděvy, čaj, koření, gumové výrobky, drahé kameny, kokosové produkty, ryby

Hlavními dovozními položkami jsou ropa, textil, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály, minerální produkty,
potraviny.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Zóna volného obchodu funguje v přístavu Kolombo za obvyklých podmínek. Dále v zemi fungují pod správou Board of
Investment (BOI) tzv. exportní zpracovatelské zóny (EPZ):

1. a) Katunayake (190 ha, vzdálenost od Kolomba 29 km)
2. b) Biyagama (180 ha, 24 km)
3. c) Koggala (80 ha, 132 km)
4. d) Malwatta (25 ha, 38 km)
5. e) Mirigama (264 ha, 57 km)
6. f) Wathupitiwela (125 ha, 57 km)
7. g) Mawathagama (20 ha, 115 km)
8. h) Polgahavela (20 ha, 75 km)
9. i) Horana (167 ha, 50 km)

Dále na Srí Lance existují průmyslové zóny určené pro dílčí odvětví:

1. a) oděvy a textilní průmysl: MAS Fabric Park, Thulhiriya
2. b) IT: Orion City IT Park, Colombo 9

Vláda má v úmyslu zřizovat další zóny formou PPM (public-private partnership), přinášející příležitosti pro zahraniční
investory. Vláda pracuje na vybudování dvou dalších exportních zpracovatelských zón (kromě EPZ Hambantota) v
Millaniya a Bingiriya. Na jejich vybudování bude v roce 2019 vyčleněno 2,5 mld. rupií.

Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.investsrilanka.com/

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

Vláda se zaměřuje především na získání FDI ze zahraničí na budování infrastruktury, finančního průmyslu, energetiku,
cestovní ruch, rybářství a IT sektor. V roce 2018 Srí Lanka zaznamenala 1.8 mld. USD přímých zahraničních investic. Mezi
odvětví s nejvyšším růstem FDI patřila výroba zaměřená na vývoz, služby zahrnující cestovní ruch a IT a infrastruktura.
Pokud jde o zahraniční investory, neotřesitelnou pozici zaujímá Čína.

Ministerstvo rozvojových strategií a mezinárodního obchodu sev současnosti zaměřuje na klíčové investice z odvětví
výroby a služeb s cílem přilákat v příštích několika letech přímé zahraniční investice za vice než 10 miliard USD.

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

Srí Lanka se v indexu ekonomické svobody propadla z loňského 93. místa na 112. místo a byla ohodnocena jako
„převážně nepřátelská“.

Investiční klima na Srí Lance je jedno z nejliberálnějších v Asii. Od dubna r. 2002 je povoleno zakládat podniky plně ve
vlastnictví zahraničního investora i v oblastech, kde toto nebylo v minulosti možné, jako je výstavba budov a silnic,
hromadná doprava, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovny, výroba a distribuce energie. Mezi tzv. regulovaná odvětví
patří letecká doprava, pobřežní doprava, výroba zbraní, alkoholu, tisk peněz, dobývání drahých kamenů a loterie.
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Naprostou prioritou v minulých letech byla odvětví, která se mohla podílet na obnově válečného konfliktu, tj. investice do
infrastruktury, odsolování půdy, čistění vody, zpracování odpadních vod, stavebnictví, obnova turistické infrastruktury a
služeb.

Vláda má připravený nový plán nazvaný „Balagathu Lanka“ zacílený na pokrok země a individuální prosperitu
prostřednictvím rozšiřování exportního trhu a přivábení masivního počtu zahraničních investorů. Plán soustředí pozornost
na dva primární ekonomické koridory - Severovýchodní a Jihozápadní - i na sekundární koridor Centrální vysočiny a v
jejich rámci na růst průmyslu a turistiky. Vláda hodlá přivábit v následujících 10 letech investory a investice ve výši 50 mld.
USD. Očekává, že nejvíce investorů přijde z asijských zemí a nemalá část také ze zemí Blízkého východu.

Obecně platí, že vláda podporuje hlavně investice do těchto odvětví:

• Diverzifikace průmyslu a služeb se zaměřením na pokročilé technologie a na odvětví s nejvyšší přidanou hodnotou;
• Velké investice do infrastruktury (železnice, letiště, přístavy, energetika, úpravny vod;
• Rafinerie;
• Výroba průmyslových strojů, zařízení a produktů (ocel, cement, textil, nábytek)
• Obnovitelné zdroje energie
• Cestovní ruchu a související služby;
• Informační technologie a související služby;
• Výzkum a vývoj.

Vláda chystá řadu podnětů, které mají přilákat do země zahraniční investory. Jde např. o udělování pětiletého
rezidenčního víza pro investory s minimální výší investic 300 000,- USD a právo na pronájem půdy pro ty, kdo chtějí
investovat alespoň 1,5 mil. USD.

Klíčovou institucí je Board of Investment, na který je nutno se obrátit se žádostí, jejíž vyřízení trvá v závislosti na druhu
investice do 30 dnů. V případě tzv. automatického schvalovacího postupu je v podstatě žádost schválena ihned. Dalším
krokem je pak registrace firmy podle zásad zmíněných v kapitole 8.3. Vláda poskytuje investorům pobídky v závislosti na
velikosti a druhu investice. Přesné informace je možno získat na webových stránkách www.boi.lk.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní
spolupráci se srílanskou vládou.

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové
spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Komise dohlíží na dohodu o spolupráci
v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. V rámci dohody byly ustaveny tři pracovní skupiny. Skupina pro
vládnutí, právní stát a lidská práva (jednala v březnu 2017), skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci (jednala
v květnu 2016) a skupina pro rozvojovou spolupráci (jednala v květnu 2016).

Dne 18. ledna 2018 se v Kolombu uskutečnilo 21. zasedání Smíšené komise Evropské unie a Srí Lanky. EU a Srí Lanka
v jeho průběhu přivítaly formální obnovení režimu GSP+ pro Srí Lanku a projednaly postup srílanských orgánů při
realizaci ustanovení 27 mezinárodních úmluv týkající se lidských práv, práce, řádné správy věcí veřejných a životního
prostředí, které udělení režimu GSP+ podmiňují. Diskuse se zaměřila také na realizaci závěrů rezolucí Rady OSN pro
lidská práva z 1. října 2015 a 23. března 2017. Projednán byl stav na poli lidských práv, rozvojová spolupráce a účast Srí
Lanky na evropských výzkumných a vzdělávacích programech.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Výše obchodního obratu činila 4 370 mil. EUR. Pro EU představovala Srí
Lanka co do objemu 63. obchodního partnera. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a
výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a
spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

Podrobné informace lze získat zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113449.pdf

EU v květnu 2017 schválila znovuudělení udělení GSP+ pro Srí Lanku. Udělení GSP+ podmínila pokrokem v procesu
národního usmíření a implementací 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, správě veřejných záležitostí, dodržování
pracovních práv a ochraně životního prostředí. Pokrok je však pomalý a v souvislosti s vnitropolitickou situací ovlivněnou
teroristickými útoky z dubna 2019 lze očekávat jeho úplné zastavení.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc za více než 580 mil EUR, kterou lze rozdělit na následující
oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a
mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami, více
informací k programům: http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

EU dále poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami a oblastí na
severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše
587 mil EUR. EU v roce 2014 znovu potvrdila úmysl rozšířit rozvojový program na léta 2014 – 2020 (210 mil. EUR) mimo
rozvoj venkova také na na usmíření a dobré vládnutí.

EU zahájila v listopadu 2017 jeden z největších programů podpory rozvoje v zemi. Přispěje 30 mil. EUR na snížení
chudoby v Centrální provincii a provincii Uva tím, že zlepší příjmy chudých lidí žijících ve venkovských oblastech a přispěje
k tomu, aby měli dostatek jídla, a to i v těžkých obdobích. Grant je součástí širšího programu EU na podporu rozvoje
venkova na Srí Lance. Očekává se, že program bude realizován po dobu pěti let (2017-2022). v rámci pěti projektů
realizovaných pěti subjekty. Projekt CARE pomůže při vytváření a posilování malých a středních podniků vedených ženami
a mládeží z venkovských komunit. Projekt ACTED se zaměří na vytváření pracovních míst a zvyšování úrovně příjmů
budováním kapacit a zvýšením přidané hodnoty místním zemědělským malým a středním podnikům, konkrétně se
zaměřením na podniky vedené ženami v odvětví mléka, zeleniny, květinářství, ovoce a koření. Projekt Oxfam bude
znamenat zlepšení příjmu a poskytování pracovních příležitostí. Kromě toho bude kladen důraz na začlenění žen do
hospodářských činností. ADRA a Stichting Solidaridad budou spolupracovat s venkovskými a realitními komunitami, aby
zlepšily přístup k vodovodním a sanitárním zařízením, zlepšily osobní hygienu a hygienické postupy a posílily veřejné
orgány.

V únoru 2019 Evropská unie oznámila, že hodlá nadále poskytovat finanční příspěvek vládě Srí Lanky určený na posílení
řízení veřejných financí a zodpovědnosti, zlepšení veřejných služeb, řešení chudoby a povzbuzení hospodářského růstu.
EU poskytne 10 milionů EUR na posílení řízení veřejných financí. Částku 40 milionů EUR poskytne EU pro zlepšení
kapacity zvolených institucí pro rozvoj, poskytování služeb, usmíření a posílení účasti občanů na místní správě
prostřednictvím partnerství, společného plánování rozvoje a dialogu. Očekává se, že program bude zahájen v roce 2019
ve spolupráci se Světovou bankou, UNDP a Britskou radou. Cílem dalšího čtyřletého projektu EU-Srí Lanka na podporu
obchodu v částce 8 mil. EUR je zvýšit obchodní konkurenceschopnost srílanských malých a středních podniků na
regionálních trzích a trzích EU.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 10 266 11 986 15 541 12 673 8 951

Dovoz 56 149 49 185 51 709 53 341 61 592

Saldo -45 883 -37 199 -36 178 -40 578 -52 641

Vzájemný obrat más v posledních třech letech stoupající tendenci, od roku 2001 však již ČR vykazuje stupňující se
negativní obchodní bilanci.
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4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk; stroje a strojní zařízení; přístr el záznamu reprodukce
zvuku TV obrazu; plasty a plastové výrobky; optické přístroje. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je následně zpracováván
při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky; kaučuk a výrobky z něj; součásti jeřábů vozíků ap
buldozerů fréz; čaj; přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; ryby. V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší
položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce
mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo
prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní
výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet
turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na
jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a
historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu
dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

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

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České
firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se
také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se
hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl přinést vstup
v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že
Hospodářská Komora ČR podepsala v listopadu 2013 memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

15/31 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/srilanka


Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o
podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině
května 2016.

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. První kolo jednání o dohodě nové se uskutečnilo
v dubnu 2017 v Praze. Další kolo jednání pokračovalo v červnu 2018 v Kolombu. Třetí kolo se uskutečnilo v březnu 2019
opět v Kolombu. Text dohody byl odsouhlasen oběma stranami a před jejím podpisem prochází vnitrostátní legislativní
procedurou.

V únoru 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem
rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské socialistické demokratické republiky o vzájemné spolupráci.

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka
(Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)

2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
(Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
(Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)

4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do
dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR nepatří LK mezi prioritní země. ČR v roce 2018 nerealizovala na Srí Lance
žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován jeden malý lokální projekt. Projekt nazvaný „Hospodaření s
pitnou vodou a pěstování vlastních plodin ve školách s nedostatkem zdrojů“ realizovala Friends Of Youth Organization a
příspěvek ČR činil 485 979,- Kč.

Pro rok 2019 byly schváleny dva malé lokální projekty. Projekt nazvaný „Děti si zaslouží to nejlepší - fáze II“ realizuje
ADRA Sri Lanka a příspěvek ČR činí 441 013,- Kč. Projekt navazuje na předchozí projekt vybudování knihoven ve dvou
školách z roku 2017. Je zaměřen na renovaci jedné ze škol, nákup nábytku a vybavení, úpravu dětského hřiště před
školou, nákup učebních pomůcek a programy osobní hygieny a sanitace.

Projekt nazvaný "Podpora venkovské komunity Srí Lanky - mobilní odborné vzdělávání a realizace místních výrobních
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míst" realizuje Nature Conservation Society (NCS) a příspěvek ČR činí 347 802,- Kč.

Tento projekt je zaměřen na dovybavení mobilní školicí jednotky, vyškolení žen v šití ve čtyřech chudých lokalitách Srí
Lanky a dodání šicích strojů do výrobních center v každé z těchto oblastí. Po dokončení kurzu mohou vyškolené ženy
úspěšně zahájit produkci svých výrobků a vylepšit tak své živobytí.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 14 letišť, z nichž největší je mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada letišť potřebuje modernizaci s
cílem zajistit lepší komfort rostoucímu počtu turistů. Vláda má v úmyslu ze Srí Lanky v nejbližších letech vybudovat letecký
dopravní uzel regionu. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť, dále dodávky
mobilních letišť, radarových systémů či malých dopravních letadel.

Energetický průmysl

Podle Sri Lanka Sustainable Energy Authority roste poptávka po energii stálým tempem a je poháněná především
zvyšující se životní úrovní obyvatel. Trend ukazuje na cca 3,6 % ročního tempa růstu, což ukazuje na zdvojnásobení
současné celkové poptávky do roku 2046.

Strategické dokumenty předpokládají dosáhnout do roku 2030 plné energetické soběstačnosti. Vláda přijala Národní
energetickou politiku a strategii, která má za cíl do r. 2025 vyrábět 10 % elektrické energie z alternativních zdrojů. Srí
Lanka má proto zájem na projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie, prioritní jsou zejména projekty
modernizace hydroelektráren, což má napomoci ochraně životního prostředí na ostrově. České firmy se mohou uplatnit v
oblasti výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl a v instalaci solárních panelů na obytných domcích,
podporované v rámci vládního plánu, případně v jaderné energetice v nových, rychle se rozvíjejících technologií, např. v
solární energetice, případně jaderné energie-. V těchto oblas- tech stále na LK straně chybí potřebné know-how a je
pociťována silná potřeba zahraničních partnerů a školení vlastních expertů v zahraničí.

Plasty a gumárenský průmysl

Na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku. Kaučuk je třetí nejdůležitější plantážní plodinou.
Vzhledem k rozvinutému gumárenskému průmyslu mají na Srí Lance potenciál syntetický kaučuk, kterého Srí Lanka ročně
doveze 10 tis. tun, a další gumárenské výrobky.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rozsáhlé oblasti země trpí dlouhodobým devastujícím suchem. Dalším negativním jevem jsou každoroční záplavy, které
byly v obzvláště v letech 2016 a 2017 devastující a přispěly mimo jiné k zamoření rozsáhlých vodních zdrojů. Na Srí Lanku
každoročně směřuje rozvojová pomoc zaměřená na zlepšení dostupnosti a kvality pitné vody. Oblast hospodaření s

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

18/31 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/srilanka


pitnou vodou je jednou z rozvojových priorit srílanské vlády. Ostrov má zájem o dodání technologií k úpravě vody a
zpracování odpadu, zajišťování provozu skládek, produkci alternativních zdrojů energie jako je např. bioplyn. Vláda
plánuje projekty v oblasti vybudování integrovaného zařízení skládajícího se z třídírny odpadu a bioplynové stanice.

Strojírenský průmysl

Srí Lanka intenzívně buduje svůj průmysl, kde probíhají snahy o liberalizaci a deregulaci trhu provázené rozsáhlou
privatizací státních podniků. Srí Lanka není dosud schopná řadu produktů vyrábět a musí je dovážet.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje
poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na zpracování cukrové
třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie.

Železniční a kolejová doprava

Železniční a silniční doprava má na Srí Lance značné rezervy. Celková síť železnic měří 1 447 km, vláda nyní přistupuje k
postupné modernizaci komunikací s tím, že kromě obecných benefitů pro ekonomiku LK je rozvoj komunikací klíčový i
pro rozvoj sektoru služeb a má také nepopiratelný politický rozměr zejména u projektů, které spojují sever a jih ostrova.
Vláda v prosinci 2016 zveřejnila priority v oblasti dopravní infrastruktury. Hodlá vyvinout příměstský kolejový systém
směřující z okrajů Kolomba do centra (light railway system), vybudovat dvě nové komunikace (mezi New Kelani Bridge a
Athurugiriya a mezi Kelani Bridge a kolombským přístavem), zefektivnit městskou autobusovou dopravu a modernizovat
a rozšířit železniční tratě směřující do Kolomba. Asijská rozvojová banka má vypisovat velké tendry v oblasti zabezpečení
železničních přejezdů a modernizace železničních dopravních cest. Pro české firmy jsou perspektivní především dodávky
konvertovaných dieslových lokomotiv a dalších železničních komponentů a náhradních dílů, nakupovaných v současné
době především v Německu a Rakousku.

5.2 Kalendář akcí

Velvyslanec Milan Hovorka vykonal ve dnech 4. – 7. února 2018 pracovní cestu na Srí Lanku s cílem zúčastnit se oslav 70.
výročí Dne nezávislosti a projednat některé aktuální otázky vzájemných vztahů obou zemí. V průběhu cesty byla
podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního
obchodu Srí Lanky o vzájemné spolupráci.

Ve dnech 15. – 19. května 2018 vykonal návštěvu České republiky ministr zahraničních věcí Srí Lanky Tilak Marapana.
Jednal s několika ministry, předsedou Senátu PČR a představiteli státní a obchodní sféry o posílení bilaterálních vztahů a
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hospodářské spolupráce.

Velvyslanec Milan Hovorka navštívil pracovně dne 20. července Kolombo s cílem projednat aktuální stav vzájemných
vztahů a prodiskutovat možnosti další spolupráce. V Kolombu se sešel se srílanským ministrem zahraničních věcí Tilakem
Marapanou, se kterým i v návaznosti jeho předchozí nedávnou oficiální návštěvu České republiky jednal o aktuálních
dvoustranných otázkách mezi oběma zeměmi i perspektivách dalšího rozvoje česko-srílanských hospodářských vztahů.

Ve dnech 20. a 21. září 2018 uskutečnil oficiální návštěvu Srí Lanky předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan
Štěch v doprovodu oficiální a podnikatelské delegace. Jednal s předsedou srílanského parlamentu Karu Jayasuriyou, s
předsedou vlády Ranilem Wickremesinghem, ministrem rozvojových strategií a mezinárodních strategií Malikem
Samarawickramou a dalšími významnými představiteli Srí Lanky. Předsedu Senátu doprovázela skupina senátorů,
vysokých představitelů ministerstev a státních institucí a početná podnikatelská delegace Hospodářské komory ČR.

Dne 27. září navštívil ČR ministr rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Malik Samarawickrema. Jednal
s prezidentem Senátu PSP ČR M. Štěchem, generálním sekretářem MZV M. Staškem, náměstkem ministryně průmyslu a
obchodu P. Očkem a místopředsedou Hospodářské komory ČR M. Šteflem.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v
liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých
výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba,
proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná
místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta,
jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských
poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze
požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo
lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace“

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
e-mail: sg@nationalchamber.lk

web: www.nationalchamber.lk
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EDB - Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

web: http://www.eccsl.com/

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

V roce 2016 byly zjednodušeny dovozní tarify. V současné době existují tři dovozní tarify. 54 % představuje bezcelní tarif.
U některých produktů vláda uplatňuje kompozitní daň, která kombinuje obchodní i domácí daně do jedné daně. Vedle
dovozního cla podléhají dovozy jiným daním uplatňovaným pouze na dovozy, jako je poplatek na rozvoj přístavů a letišť
(PAL) a dovozní clo. Dovozci musí také platit domácí daně v místě dovozu, tj. DPH, tzv Nation building tax (NTB) a
spotřební daň. Srílanská celní správa poskytuje aktualizované informace o veškerých změnách dovozních daní na stránce
www.customs.gov.lk.

Ministerstvo financí snížilo v srpnu 2017 dočasně několik dovozních daní a dalších poplatků u 47 základních položek ve
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snaze snížit životní náklady a zároveň zveřejnilo plán na dovoz rýže, který by vyrovnal nedostatek na místním trhu.
Jednalo se o komodity jako rýže, čerstvé ryby, mouku a pšenici.

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí
poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém
liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje při dovozech vybraných zemědělských plodin,
strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k
postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno
společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk

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

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační
materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém
jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím
znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu
(http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com nebo
http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Srí Lanka

23/31 http://www.businessinfo.cz/srilanka © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.drc.gov.lk/
http://www.srilankaexpo.com/index.php
http://www.srilankabusiness.com/
http://10times.com/sri-lanka/tradeshows
http://www.businessinfo.cz/srilanka


Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property
Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové
země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento
zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového
designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property
Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno
registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council:
www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Také European Chamber of Commerce of Sri Lanka zasílá
informace o tendrech na ZÚ v Dillí, který oznámení přeposílá na Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komoru ČR.

Tendry jsou dále zveřejňovány na následujících webových stránkách:

http://www.tendersinfo.com/global-sri-lanka-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-sri-lanka.php

http://www.ceb.lk/tenders/

http://www.srilanka.tendertiger.com/

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/

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

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of
Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

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

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném
obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do
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obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se
přiblížit místním strukturám a spolupracovat s nimi.

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy
je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující
pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi
neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod..

Státní a náboženské svátky v r. 2019:

1. leden Tamil Thai Pongal Day

1. leden Duruthu Full Moon Poya Day

1. únor National Day

1. únor Navam Full Moon Poya Day

1. březen Mahasivarathri Day

1. březen Madin Full Moon Poya Day

1. duben Sinhala & Tamil New Year Day

1. duben Bak Full Moon Poya Day

1. duben Good Friday

1. květen May Day

1. květen Vesak Full Moon Poya

1. květen Day following Vesak Full Moon Poya Day

1. červen Id-ul Fitr

1. červen Poson Full Moon Poya

1. červenec Esala Full Moon Poya
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1. srpen Id-ul Adha

1. srpen Nikini Full Moon Poya

1. září Binara Full Moon Poya

1. říjen Vap Full Moon Poya

1. říjen Deepavali Festival Day

1. listopad Milad-Un-Nabi

1. listopad Ill Full Moon Poya

1. prosinec Unduvap Full Moon Poya Day

1. prosinec Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní
jazyky tvoří 8%.

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

Návštěvník musí být držitzelem cestovního pasu ČR platného alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od
cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní
očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

V žádném případě není možné získat srílanské vízum až po příletu na Srí Lanku, jak bylo původně oznámeno srílanskými
imigračními úřady. Pilotní projekt bezplatného vydávání srílanských víz pro občany ČR, který měl být uplatňován od 1.
května 2019, byl v kontextu teroristických útoků 21. dubna 2019 a následně zavedeného výjimečného stavu, suspendován.

Cestující na Srí Lanku za turistickým účelem musí před příjezdem na Srí Lanku obdržet elektronickou cestovní autorizaci,
tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), a to prostřednictvím webové stránky http://www.eta.gov.lk (ETA=Electronic
Travel Authorization). V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky
ve Vídni: Rainergasse 330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at. Při
příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.
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Každý návštěvník se musí prokázat pasem, předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu
pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a
odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky,
který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická
kancelář.

“Na Srí Lance platí výjimečný stav vyhlášený v souvislosti s teroristickými útoky proti křesťanským kostelům a
pětihvězdičkovým hotelům dne 21. dubna 2019. Srí Lanka je od té doby považována za oblast s vysokou mírou
bezpečnostního rizika. Je nutno vyhýbat se přeplněným veřejným místům, velkým shromážděním a všem demonstracím.

V souvislosti s výjimečným stavem byl na celém území Srí Lanky a ve vzdušném prostoru Srí Lanky zakázán provoz dronů
a bezpilotních letadel, a to s okamžitou účiností. Dříve vydaná povolení pozbyla platnosti.

Při cestování na Srí Lanku je třeba se zajímat o bezpečnostní situaci v místě pobytu. Je třeba počítat se zvýšenými
bezpečnostními kontrolami po celé zemi.

Násilné trestné činy proti cizincům nejsou rozšířené. Hrozí však drobné krádeže finančních prostředků a osobních
dokumentů, a to i v některých ubytovacích zařízeních. Dochází i ke krádežím tašek a kabelek páchaným motocyklisty.
Cizinky ze západních zemí mohou čelit verbálnímu či fyzickému obtěžování skupinami mužů, obvykle na tržištích,
železničních stanicích, autobusech i během sportovních akcí.

Na Srí Lance lze navštívit všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím
„Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba
sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

Srí Lanka bývá často zasažena silnými monzunovými dešti a cyklóny, které působují rozsáhlé záplavy a také sesuny půdy.
Povodně mohou způsobit rozsáhlou evakuaci osob, zranění a příležitostně i smrt. Silné deště a sesuvy mohou také vést k
uzavření silnic a ovlivnit místní dopravní spojení. Je třeba sledovat meteorologické zpravodajství Centra pro řízení
katastrof (http://www.dmc.gov.lk/index.php?lang=en) a vyhnout se cestování v monzunovém období.

Moře na Srí Lance se nezřídka vyznačuje silnými proudy a každoročně se v něm utopí řada turistů. Před vstupem do moře
je třeba dbát příkazů místních orgánů. Nudism a opalování nahoře bez nejsou povoleny.
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Na Srí Lance je neformální styl oblečení běžný. Při návštěvách buddhistických chrámů je však vhodné zakrýt si nohy a
kolena.

Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které
vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích,
včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě
zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je
vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Na Srí Lance nemá ČR otevřený zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím ZÚ ČR v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi

Telefon: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

Nouzová linka: +91 9910999460

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek: delhi.consular@gmail.com

Ekonomický úsek: commerce_delhi@mzv.cz

Web: www.mzv.cz/newdelhi

V lednu 2016 byl otevřen Honorární konzulát ČR v Kolombu a honorárním konzulem jmenován p. Lohitha
Samarawickrema.

Honorary Consulate of the Czech Republic
60/1, Park Street
Colombo 2
Sri Lanka

Telefon: +94 115 559 083
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Fax: +94 115 559 084

E-mail: colombo@honorary.mzv.cz

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

Na Srí Lance trvale nepůsobí žádný zástupce uvedených českých institucí. Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR
– LK pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264. Obchodní relace LK – ČR spadá rovněž pod
Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

7.4 Internetové informační zdroje

https://www.gov.lk/welcome.html - portál srílanské vlády

www.nationalchamber.lk – National Chamber of Commerce of Sri Lanka

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

www.boi.lk/ – The Board of Investment www.boi.lk/

www.srilankabusiness.com – Sri Lanka Export Development Board

www.lanka.net – informační portál o Sri Lance

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry

www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa
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www.bizdirectory.lk - Databáze firem a obchodních příležitostí

www.sltda.gov.lk - Sri Lanka Tourism Develpment Authority

www.employers.lk - The Employers´ Federation of Sri Lanka

www.nce.lk- National Chamber of Exporters of Sri Lanka
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