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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

Monacké knížectví
(francouzsky Principauté de Monaco)

Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách monacké vlády www.gouv.mc v kapitole Gouvernement et
Institutions.

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

Počet obyvatel: 38 tis.

Průměrný roční přírůstek: 0,7 % (za posledních 5 let)

Demografické složení:

48,9 % muži
51,1 % ženy

Věková struktura:

22,1 % pod 25 let
52,0 % 25-64 let
25,9 % nad 64 let

Národnosti:

24,9 % francouzská
22,5 % monacká
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21,9 % italská
30,7 % jiné

Náboženské skupiny:

86,0 % křesťanská
1,7 % židovská
0,4 % muslimská
0,2 % jiných vyznání

11,7 % bez vyznání

Zdroj: Náboženské skupiny odhad za rok 2010 Pew Research Centre, ostatní údaje IMSEE

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 2019

Nominální
HDP/obyv. v EUR

69 383 72 091 67 786 70 881

Přírůstek objemu
HDP v %

5,4 3,4 - 3,5 6,1

Míra inflace v % 0,0 0,3 1,2 2,1 1,3

Míra
nezaměstnanosti
(monacká
statistika
nevykazuje)

- - - - -

Zdroj: IMSEE

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

v mil. EUR 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy 1 173 1 251 1 226 1 292 1 346

Výdaje 1 144 1 215 1 189 1 254 1 342

Saldo 29 36 37 38 4
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Zdroj: IMSEE

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

Monako tyto údaje nevykazuje a je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Monako nemá centrální banku. Banky se tam řídí pravidly francouzské centrální banky a na dohledu nad finančním
sektorem se podílejí instituce SICCFIN, CCAF, AMAF a AMCO. Hlavními bankami jsou:

• Barclays Bank
• CFM Indosuez
• Bank Julius Bär
• UBS
• Société Générale
• Compagnie monégasque de banque
• EFG Bank

a hlavními pojišťovnami:

• Allianz
• AXA
• Generali
• MMA

1.7 Daňový systém

V daňovém systému Monaka je méně daní než v okolních zemích a není tam zejména daň z příjmu. Hlavními daněmi jsou:

• daň ze zisku 28 % s výhledem jejího snížení na 25 % do roku 2022
• daň z přidané hodnoty ve výši francouzských sazeb
• dědická/darovací daň 0 až 16 % dle stupně příbuznosti

Přehled daní a poplatků je uveden na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Fiscalité.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Monako

4/16 http://www.businessinfo.cz/monako © Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

https://www.imsee.mc
https://www.monaco-privatebanking.com/fr/autorite.html
https://www.monaco-privatebanking.com/fr/autorite.html
https://www.monaco-privatebanking.com/fr/autorite.html
https://www.monaco-privatebanking.com/fr/autorite.html
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Fiscalite
http://www.businessinfo.cz/monako


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

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje.
Obchodní bilance se souhrnem ostatních zemí je následující:

v mil. EUR 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 841 921 869 1 098 1 116

Dovoz 1 208 1 355 1 583 2 136 2 407

Saldo - 367 - 434 - 694 - 1 038 - 1 291

Zdroj: IMSEE

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vzhledem k celní unii s Francií se obchodní výměna s touto zemí v monacké statistice zahraničního obchodu nevykazuje.
Teritoriální struktura obchodu s ostatními zeměmi je následující:

Vývoz % %

EU 68,8

- Itálie 18,1

- Německo 13,5

- V. Británie 9,1

- Španělsko 7,3
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- Česko 1,0

- jiné země EU 19,8

Švýcarsko 9,0

USA 6,4

jiné země 15,8

celkem 100,0

Dovoz % %

EU 60,9

- Itálie 33,9

- Německo 8,8

- V. Británie 6,5

- Česko 1,8

- jiné země EU 9,9

Švýcarsko 16,5

Čína 2,8

jiné země 19,8

celkem 100,0

Zdroj: IMSEE

2.3 Komoditní struktura

Vývoz %
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opravy a montáže 14,8

chemické výrobky 12,0

dopravní prostředky 11,2

gumové a plastové výrobky 10,0

potraviny 9,1

elektronika 9,0

textil a obuv 7,2

léčiva 7,1

jiné komodity 19,6

celkem 100,0

Dovoz %

opravy a montáže 21,0

dopravní prostředky 20,8

stroje a zařízení 13,5
chemické výrobky 8,6

textil a obuv 8,6

elektronika 6,2

gumové a plastové výrobky 6,1

potraviny 4,1

jiné komodity 11,1

celkem 100,0

Zdroj: IMSEE

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na území Monaka zvláštní zóny nejsou.

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

Příliv přímých zahraničních investic monacké statistiky nevykazují - je zahrnut v platební bilanci Francie.

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

Vstup zahraničního kapitálu má podporu například v podobě daňových a úrokových úlev, rozvojových příspěvků a
administrativních návodů. Podporou investic se zabývá odbor ekonomického rozvoje ministerstva financí a hospodářství.
Různé možnosti podpory jsou uváděny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Aides.
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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

EU nemá v zemi zastoupení.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je hlavním obchodním partnerem Monaka, které je navíc prostřednictvím celní unie s Francií součástí celního prostoru
EU a na základě měnových dohod s Francií a EK také součástí zóny eura. Dle jiných dohod aplikuje některá další unijní
pravidla a od roku 2015 vede jednání o přístupu k EU. Podrobnější informace jsou uváděny na stránce Monaco et l'Union
européenne internetových stránek monacké vlády www.gouv.mc.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Monako není příjemcem rozvojové pomoci 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

v mil. EUR Dovoz do Monaka z ČR Vývoz z Monaka do ČR Saldo

2015 7,2 8,6 - 1,4

2016 10,5 4,7 5,8

2017 15,3 4,4 8,8

2018 12,1 4,9 5,4

2019 43,8 10,9 32,9

Zdroj: IMSEE

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Tak podrobné údaje monacká statistika neuvádí a statistika zahraničního obchodu ČSÚ obchod s Monakem nevykazuje
vůbec.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB ani monacká statistika tyto údaje neuvádí.

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

ČNB ani monacká statistika tyto údaje neuvádí.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy s Monakem jsou uvedeny v databázi smluv na internetové adrese www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv v
rubrice Monako. Z oblasti hospodářství je to následující smlouva:

• Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (2.3.2016)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Monako není cílem projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
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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

Nejperspektivnější položky pro český export uvádí Mapa globálních oborových příležitostí na internetovém portálu
BusinessInfo.cz.

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice jsou služby cestovního ruchu, finanční služby, výroba luxusního zboží a
vyspělé technologie.

Privatizační a rozvojové projekty jsou oznamovány na internetových stránkách úředního věstníku Journal de Monaco v
kategorii Avis et communiqués s tématem Appel d'offres.

5.2 Kalendář akcí

Kalendář veletrhů a hospodářských výstav a konferencí je uváděn na internetových stránkách EventsEye pod heslem
Monaco.
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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

Vzhledem k tomu, že Monako je silně integrováno do francouzského trhu, distribuční a prodejní kanály mají obdobný
charakter jako ve Francii (viz STI Francie).

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

Vzhledem k celní unii Monaka s Francií jsou dovozní podmínky obdobné jako ve Francii (viz STI Francie).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zřízení různých podnikových forem a návod k registraci jsou uvedeny na internetových stránkách monacké
vlády v kapitole Créer une entreprise. Uvedená kapitola obsahuje i přehlednou srovnávací tabulku Comparatif des formes
juridiques hlavních parametrů jednotlivých právních forem pro jejich snadnější volbu.

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

Propagace výrobků je žádoucí ve francouzském jazyce, stejně jako návody a nápisy na výrobcích - překládá se např. i
„Made in ...“ jako „Fabriqué en ...“. Významné veletrhy a výstavy jsou uváděny na internetových stránkách EventsEye pod
heslem Monaco.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranou duševního vlastnictví se zabývá oddělení Division de la propriété intellectuelle ministerstva financí a
hospodářství, které vyřizuje vydávání patentů, značek, plánů a modelů a zprostředkovává informace o ochraně duševního
vlastnictví. Monako je členem Světové organizace duševního vlastnictví a přehled monackých předpisů a přístupů k
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mezinárodním smlouvám na jeho ochranu je uveden v profilu Monaco na internetových stránkách WIPO.

6.6 Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 7.264 z 20.12.2018. Zakázka (appel d'offres) může být buď otevřená
(ouvert) nebo omezená (restreint). O omezené zakázky se mohou ucházet jen zájemci, kteří projdou předvýběrem
vyhlášeným podobně jako samotná zakázka v úředním věstníku Journal de Monaco. Veřejné zakázky nejvíce zadává
odbor veřejných prací Direction des travaux publics ministerstva investic, životního prostředí a urbanismu.

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

Způsoby řešení obchodních sporů závisí na ustanoveních obchodního kontraktu. Monako, stejně jako ČR, je členem
Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Náklady na soudní řízení a honoráře advokátů v Monaku
jsou vysoké, takže je vhodné využít přednostně všech jiných dostupných prostředků. Nicméně v případě potřeby je na
internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži uveden seznam advokátních kanceláří, které informovaly o svých
možnostech jednat česky i francouzsky.

Rizika trhu a investování v Monaku jsou podobná jako v EU. Pro české firmy, které jsou v komunikaci se zahraničním
zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i potřeba francouzštiny.

Obvyklé platební podmínky a rozsah zdržení plateb v praxi monacká statistika neuvádí.

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

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny
francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většina
obyvatel jsou katolíci.

Úředním i nejpoužívanějším jazykem je francouzština.

Státními svátky jsou 1.1., 27.1., 1.5., 15.8., 1.11., 19.11., 8.12., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí,
Nanebevstoupení, Letnice a Boží tělo. Připadne-li svátek na neděli, je v pondělí volno. Aktuální přehled svátků je uváděn
na internetových stránkách státní správy v kapitole Jours fériés.

Obvyklá pracovní doba je mezi 9:00 a 18:00 hod. při 39ti hodinovém pracovním týdnu a obvyklá prodejní doba od 9:00
do 19:00 hod.

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

Cestování do Monaka je pro státní příslušníky ČR bezvízové. Pro pobyt delší než 3 měsíce je třeba podat žádost o
pobytový průkaz (carte de résident) dle návodu v kapitole Demander une carte de résident na internetových stránkách
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monacké státní správy. Pro nezletilé do 16 let se místo pobytového průkazu žádá o cestovní list (document de
circulation). Případné zvýšené riziko pro cizince v této oblasti by bylo avizováno na internetových stránkách MZV ČR v
databázi "státy a území" pod kombinací hesel "Monako" a "Cestování".

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou zaměstnání každého cizince je pracovní povolení (permit de travail), o které se žádá na pracovním úřadě.
Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách monacké státní správy v kapitole Recruter du personnel.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je dostupná všem cizím občanům, kteří zaplatí. Ošetření se platí na místě a vystavené potvrzení se
předloží k refundaci zdravotní pojišťovně, u které si cestovatel sjednal odpovídající cestovní zdravotní pojištění.
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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

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v Monaku a pro Monako jsou uvedeny na internetových stránkách MZV ČR v databázi
"státy a území" pod kombinací hesel "Monako" a "Kontaktní český úřad".

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

MZV ČR
odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
tel.: 224 183 197
e-mail: ojve@mzv.cz

MPO ČR
odbor zahraničně-ekonomických politik I
tel.: 224 852 300
e-mail: ozep-evropa@mpo.cz

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

• jednotné evropské číslo tísňového volání 112
• záchranka 93301945
• policie 17
• požárníci 18
• Honorární generální konzulát ČR v Monte Carlo 93504660
• nouzová linka Velvyslanectví ČR v Paříži +33 607764394

7.4 Internetové informační zdroje

Základním internetovým informačním zdrojem je vyhledávací funkce na www.google.fr. Internetové stránky, pro jejichž
vyhledání by se mohl obtížněji odhadovat název, jsou zejména:

• knížecí palác www.palais.mc
• portál vlády s odkazy na internetové stránky ministerstev a jiných úřadů www.gouv.mc
• sbírka zákonů www.legimonaco.mc
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• úřední věstník journaldemonaco.gouv.mc
• statistiky www.imsee.mc
• obchodní rejstřík www.rci.gouv.mc
• obchodní a investiční komora www.meb.mc
• registrace firem service-public-entreprises.gouv.mc/Parcours-guides/Creer-une-entreprise
• daňové informace service-public-particuliers.gouv.mc/Fiscalite
• podpora investic service-public-entreprises.gouv.mc/Aides-et-developpement/Aides
• přehled veletrhů www.eventseye.com/fairs/trade-shows-by-location.html
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