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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Východní Timor je jedním z nejmladších států světa, jeho nezávislost byla deklarována v roce 2002, přičemž šlo o výsledek
úsilí země o samostatnost trvající několik posledních desetiletí. V minulosti Východní Timor vyhlásil dne 28. 11. 1975
nezávislost na Portugalsku. O devět dní později došlo k invazi a okupaci indonéskými ozbrojenými silami. V červenci 1976
byl Východní Timor začleněn do Indonésie (jako provincie Východní Timor). Následujících 20 let probíhala neúspěšná
indonéská kampaň k potlačení domácího odporu. V průběhu této kampaně bylo dle odhadů usmrceno 100 až 250 tis.
osob.
Dne 30. 8. 1999 hlasovala v referendu monitorovaném OSN naprostá většina obyvatel (78 %) pro nezávislost na Indonésii.
V době mezi referendem a příjezdem mnohonárodních mírových sil ve druhé polovině září 1999 vedly timorské milice,
organizované a podporované indonéskou armádou, rozsáhlou odvetnou kampaň, při které zahynulo přibližně 1 300 osob
a dalších cca 300 000 bylo přinuceno k útěku do Západního Timoru. Většina infrastruktury země byla zničena. Dne 20. 9.
1999 do země vstoupily mezinárodní mírové jednotky pod vedením Austrálie (INTERFET), které násilí ukončily. Východní
Timor byl poté necelé 3 roky pod přechodnou správou OSN (UNTAET). Dne 20. 5. 2002 byl Východní Timor mezinárodně
uznán jako nezávislý stát.
Východní Timor patří mezi nejchudší země regionu a země LDC (Least Developed Countries) podle klasifikace OSN. Za své
relativně krátké období nezávislosti ovšem země prošla úspěšným ekonomickým rozvojem, za což si vysloužila velmi
perspektivní předpovědi do budoucna. Současná situace tyto odhady poněkud relativizuje spolu s tím, jak se ukazují
strukturální problémy ekonomického i sociálního charakteru provázející dosavadní fázi hospodářského rozvoje.
Hospodářství země stojí a padá s těžbou a exportem ropy a plynu, které zajišťují australské firmy. Tento sektor přitom
generuje zhruba 75 % HDP a v oblasti příjmu činí 80 % celkové statistiky.

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:
•

Demokratická republika Východní Timor

•

Democratic Republic of Timor-Leste

Hlava státu:
Včele státu stojí prezident Francisco Guterres Lú Olo (zvolen v květnu 2017)
Složení vlády:
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Dne 12. května 2018 se uskutečnily volby do parlamentu země po kterých vznikl koaliční kabinet, v jehož čele stojí
premiér Taur Matan Ruak. Atuální jména členů vlády lze nalézt na stránkách Úřadu vlády

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
Území:
2

•

rozloha: 14 874 km

•

pozemní hranice 228 km

•

námořní hranice 706 km

Obyvatelstvo:
•

počet obyvatel: 1 291 mil. (2017)

•

hustota zalidnění: 79 obyvatel/ km²

•

průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,2 % (2016)

Nejpočetnější etnika:
•

Austronésané (malajští Polynésané)

•

Papuánci

•

menší skupina Číňanů

Náboženské složení:
•

katolíci (98 %)

•

muslimové (1 %)

•

protestanti (1 %)

Správa:
•

hlavní město: Dili

•

celkem 13 správních celků: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Dili, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto,
Manufahi, Oecussi, Viqueque

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.
2015

2016

2017

2018

1,607

1,783

1,747

1,670

Přírůstek HDP (%)

4,3

5,4

-4,7

-0,5

Roční inflace (%,

0,63

-1,2

0,6

2,3

HDP (v běžných
cenách, USD mld.)

prům., ve spotř.
cenách)
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Zdroj: World Bank, IMF, ADB

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
(v USD)

2014

2015

2016

2017

Příjmy

166 126 000

170 67 944

171 16 392

N/A

Výdaje

1 500 000 254

1 570 001 757

1 952 558 672

1 386 825 735

2018

1 277 371 987

Zdroj: Timor Leste Budget Transparency Portal
(Pozn. příjmová stránka rozpočtu nezahrnuje příjmy z prodeje ropy alokované do zvláštního fondu)
(Pozn. 2 Pro rok 2018 se nepodařilo vládě prosadit schválení rozpočtu, což vedlo k předčasným volbám v květnu 2018)

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
Hospodářství země stojí a padá s těžbou a exportem ropy a plynu, které zajišťují australské firmy. Tento sektor přitom
generuje zhruba 75 % HDP a v oblasti příjmu činí 80 % celkové statistiky. Příjmy mimo státní sféru pak nejsou účetně
podchyceny a tvoří pouze asi 10% podíl. Finanční prostředky z těžby jsou historicky alokovány ve zvláštním fondu
určeném na rozvoj země. V praxi jsou ovšem využívány k sanaci státního rozpočtu. Zatímco v minulosti dosáhly i přesto
úspory z těžby a exportu částky 16 mld. USD, stávající světové ceny další finance do „Ropného fondu“ (Petroleum Fund)
přivádět neumožňují a naopak dochází k jeho postupnému rozpouštění při financování státní kasy. Vláda v posledních
letech z fondu spotřebovává každoročně finance ve výši zhruba 1,2 mld. USD pro sanaci státního rozpočtu. Nejinak tomu
bylo i v roce 2018, kdy navíc byla významná zbývající část fondu využita na nákup strategického podílu v těžařském
konsorciu, které má operovat budoucí naleziště Greater Sunrise v mořské oblasti v jurisdikci země.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Jako oficiální měna byl v roce 2000 ustaven americký dolar. K tomu byly pro menší transakce zavedeny timorské mince
denominované pro menší obnosy 1, 5, 10, 25 a 50 centavos. Zavedení mincí má částečně přispět k postupné monetarizaci
ekonomiky.
V současné době existuje na Východním Timoru 6 bank:
•

Banco Nacional De Timor

•

Centra Bank Of East Timor

•

ANZ

•

Banco General

•

Bank Mandiri

•

Relaction De Bancos En Timor Oriental

1.7 Daňový systém

4/16

http://www.businessinfo.cz/vychodni-timor

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Východní Timor

V zemi formálně existují: daň z příjmu, servisní daň, ropná daň, daň z dovozu a prodeje a daň spotřební (ta zahrnuje
pouze vybrané produkty – alkohol, cigarety, benzín, osobní vozidla, lodi a letadla). Efektivní výběr daní a fungování
daňového systému je nicméně velmi relativní.

Podrobnější daňové informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí Východního Timoru.
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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
Zahraniční obchod země je specifický a nevyrovnaný a hlavní proměnou při sledování statistik je zda jsou zahrnuty vývozy
ropy. V kladném případě vykazuje zahraniční bilance výrazné přebytky, které se materializují jako příjmy Petroleum
Fund. V opačném případě je tomu právě obráceně, protože země dováží prakticky veškeré zboží a produkty. Protože v
zemi není rafinérie ropy, benzín a nafta se musí dovážet. Jedinými vývozními komoditami jsou káva a vanilka.

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz

553 660

491 273

511 703

588 217

565 246

Vývoz celkem

39 065

38 440

161 800

24 857

46 302

Vývoz káva

13 773

10 731

29 963

14 660

18 768

Reexport

25 197

27 366

136 526

7 914

23 209

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl/
údaje v tis. USD

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší dovozci v roce 2018

v tis. USD

1

Indonésie

159 380

2

Hong Kong

78 643

3

Singapur

76 241

4

Čína

65 157

5

Vietnam

25 379

Vývoz v roce 2018

v tis. USD
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1

USA

6 399

2

Kanada

3 880

3

Indonésie

3 152

4

Německo

2 198

5

Čína

2 187

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl

2.3 Komoditní struktura
Hlavní vývozní komodity:
•

Naprosto dominantní podíl ve statistikách exportu představují výstupy těžby plynu a ropy. V praxi mezinárodní
konsorcia obhospodařují těžbu a transport ve vlastní režii a z pohledu Východního Timoru je tak toto exportní
odvětví v zásadě jen součtem finančních transferů na státní účty.

•

Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží mimo odvětví ropy), dále vanilka, santalové dřevo a mramor.

Hlavní dovozní komodity:
•

Potraviny, benzín a petrolej, veškeré spotřební zboží.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
Autoři neuvádějí.

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

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
Autoři neuvádějí.
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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
Delegace EU v Timor-Leste
Palm Business and Trade Centre, Block D, 4th Floor
Rua de Fatumeta, Surik Mas
Dili, Timor-Leste
Tel.: + 670 331 15 80
Fax: + 670 331 15 81/82
Email: delegation-timor-leste@eeas.europa.eu, delegation-timor-leste-human-rights@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/timor-leste/
Head of the Delegation: Alexandre Leitão
Opening Hours:
Mon-Thu 09:00–12:00 & 14:00–16:00
Friday 09:00–12:00

3.2 Obchodní vztahy země s EU
Díky koloniální minulosti si specifické postavení (nejen) v oblasti obchodních vztahů udržuje Portugalsko. Z pohledu
vývozu se jako cílová země relativně profiluje Německo dovážející kávu.
Spolupráce země s EU se jinak soustředí v zásadě především na pomoc ze strany EU při rozvíjení ekonomických institucí
Východního Timoru a jeho zapojování do mezinárodních ekonomických vazeb.

Celkové pořadí zemí

Export ze zemí EU v roce 2018

v tis. USD

13

Portugalsko

5 775

16

Francie

3 164

17

Nizozemí

3 034

19

Rakousko

1 809

22

Belgie

1 020

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Rozvojová pomoc EU
Východní Timor je cílem rozvojové pomoci EU. V současnosti se jedná o programy v rámci 11 EDF (European
Development Fund) na roky 2014–2020. Pro zemi je v jeho rámci alokováno 95 mil. euro.
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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
Obchodní bilance ČR – Východní Timor (tisíc USD)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

108

84

-

51

18

41

Dovoz

22

12

0

-

0

0,087

Zdroj: ČSÚ
Z pohledu perspektiv ekonomické diplomacie se TL obecně může jevit spíše jako trh velmi marginální, což ovšem
nevylučuje možnost jednorázového obchodu. Země má jasně definované potřeby rozvoje a disponuje finančními
prostředky k jejich realizaci. V historii tento fakt nejlépe dokazuje dodávka armatur a zařízení pro ropný sektor v roce
2007, která jednorázově vychýlila statistiky obchodní bilance.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
Autoři neuvádějí.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
Autoři neuvádějí.

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

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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V současnosti neexistuje dvoustranná smluvní základna.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce
Česká republika v letech 2009–2010 realizovala ve Východním Timoru tzv. malý lokální projekt „Podpora rozvoje
infrastruktury Východního Timoru – dodávka mobilní čističky pitné vody“. Realizátorem projektu byla česká společnost
GEOtest Brno, prostřednictvím své dceřiné indonéské společnosti PT. Indonesian Water Equipment Technology (PT. IWET).
Podle schváleného finančního rámce představoval celkový rozpočet projektu 868 620 Kč, z čehož 500 000 Kč
představovaly prostředky ZRS ČR a 368 620 Kč byla spoluúčast realizátora.
Předmětem projektu byla dodávka mobilní čističky pitné vody typu WWT-01, tj. stejného typu, který byl dodán v rámci
obnovy a rekonstrukce oblastí postižených tsunami v Acehu, a který se osvědčil kromě Indonésie i v podobně obtížných
oblastech Srí Lanky nebo Mongolska.
Příjemcem projektu bylo Ministerstvo ekonomiky a rozvoje Východního Timoru, prostřednictvím své rozvojové agentury
DNDR. Navzdory administrativním a logistickým problémům na straně příjemce byl projekt úspěšně dokončen a dne 15.
3. 2010 předán příjemci do užívání. Dle informace realizátora by měl dokončený rozvojový projekt dále pokračovat
z prostředků ZRS DE v rámci vzdělávacího programu „Technické aspekty dodávek pitné vody“.
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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
Česká republika nemá ve Východním Timoru žádné investice, neexistuje žádný společný podnik. Současný trend, kdy si je
vláda země vědoma nutnosti systémové změny, diverzifikace ekonomiky a budování infrastruktury coby předpokladu
rozvoje dosud opomíjených sektorů, však otvírá určité šance.
Možnosti přitom existují v široké paletě odvětví, protože země ve své podstatě žádným rozvinutým sektorem (s výjimkou
těžby ropy a pěstování kávy) nedisponuje. Neexistuje ani potravinářský průmysl a země převážnou část spotřeby pokrývá
dovozem. Vláda tak má zájem o spolupráci a hodlá lákat zahraniční investory (aktuálně např. pivovar, cementárna, přístav)
a zemi pro ně otevřít. Podmínkou je společník, popřípadě vlastní registrovaná firma v místě. Dalším omezením je fakt, že
zahraniční subjekt nemůže vlastnit pozemek, lze ovšem uzavřít pronájem na 100 let. Otázka právního titulu k vlastnictví
pozemků je s ohledem na trojí právo používané v průběhu nedávné historie země skutečně problematická, kdy není
výjimkou možná evidence 3 vlastníků k jednomu pozemku. Přes tato omezení je současným trendem zřejmá snaha
zjednodušit administrativu spojenou se vstupem na trh.
Velký přínos pro české firmy by mohlo mít případné otevření honorárního konzulátu ČR ve Východním Timoru, na jehož
přípravě MZV ČR a Velvyslanectví v Jakartě aktuálně pracují. Kromě toho, že by tento krok mohl být jakýmsi impulzem pro
zvýšení angažovanosti obou zemí, mohla by přítomnost honorárního konzula zajistit také přímou podporu a informace o
obchodních příležitostech i prostředí a fungování místního trhu.

5.2 Kalendář akcí
Autoři neuvádějí.
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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
Autoři neuvádějí.

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

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
Autoři neuvádějí.

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

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
Autoři neuvádějí.

6.6 Trh veřejných zakázek
V kontextu veřejných zakázek se Východní Timor jeví zajímavý coby cílová země mezinárodní rozvojové pomoci. Pro
české subjekty se tak potenciálně nabízí možnosti účasti v tendrech vypisovaných mezinárodními donory na řešení určené
pro Východní Timor, ať již ve fázi studie či již vlastní realizace.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
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podmínky, platební morálka
Ačkoliv široký rámec právních a soudních norem byl již vyhlášen, jejich implementace a faktická využitelnost pro hájení
zájmů zahraničního investora je diskutabilní.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
Úředními jazyky jsou tetum a portugalština. Vedle nich jsou používány indonéština a angličtina. K tomu existuje cca 16
různých domorodých jazyků a dialektů.
Měna: americký dolar USD
Státní svátky v roce 2019: Public Holiday Timor Leste

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
Víza jsou udělována občanům ČR na dobu 30 dnů přímo na letišti nebo v mezinárodním námořním přístavu v hlavním
městě Východního Timoru - Dili za poplatek 30 USD. Je třeba vyplnit pasovou průvodku a uchovávat ji v pase po celou
dobu pobytu v zemi. Odletový díl pasové průvodky se odevzdává pasovému úředníku při odletu ze země. Při odletu z Dili
se rovněž platí letištní taxa 10 USD.
V případě návštěvy delší než 30 dnů anebo při vstupu na území jinou než výše uvedenou cestu (např. přejezd
automobilem ze sousední Indonésie) je možné zažádat o vízum až na 90 dnů. V tomto případě je ale nutné příslušné
úřady požádat nejméně 10 pracovních dnů před vstupem do země prostřednictvím předem vyplněné žádosti o autorizaci
víza online, tzv. Visa Application Authorization. V případě schválení žádosti, resp. udělení autorizace je nutné daný
dokument (potvrzení autorizace) vytisknout a předložit ho následně imigračním úřadům při vstupu do země.
Kontakt na nejbližší zastupitelské úřady a konzuláty Východního Timoru v EU:
Portugalsko:
Embassy of Timor-Leste to Portugal
Avenida Infante Sante No. 17-6°- Esq.
1350-175 Lisboa Portugal
Tel.: (351-21) 393 3730
Fax: (351-21) 393 3739
Belgie:
Embassy of Timor Leste to the European Union
Avenue de Cortenbergh, 12
PO Box 198
1040 Brussels, Belgium
Tel.: (32-2) 280 00 96
Fax: (32-2) 280 02 77
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6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Autoři neuvádějí.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
Autoři neuvádějí.
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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
ČR nemá přímo na Východním Timoru žádné oficiální zastoupení a je v působnosti ZÚ Jakarta.
The Embassy of the Czech Republic (Kedutaan Besar Republik Ceko)
Jalan Gereja Theresia 20, Menteng Jakarta 10350
Tel.: +62-21-239 61 12-3
Fax: +62-21-390 40 78
Konzulární pohotovost: tel.: +62-811 1941 251

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

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

7.4 Internetové informační zdroje
Autoři neuvádějí.
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