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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Švýcarská konfederace, zkráceně Švýcarsko, je vnitrozemský stát sídlící ve střední Evropě. Z hlediska fungování politického
systému se jedná o federaci skládající se z 26 kantonů.
Na jihu sousedí s Itálií, se kterou má i nejdelší hranice (734,2 km), na západě s Francií (571,8 km), na severu s Německem
(345,7 km) a na východě s Rakouskem (165,1 km) a Lichtenštejnskem (41,1 km).
Švýcarsko má rozlohu 41 285 km2 a 8 544,5 tis. obyvatel (v r. 2018).
Úředními jazyky jsou: němčina, francouzština, italština a retorománština.
Vláda a parlament sídlí v hlavním městě Bern, přičemž největším městem je Curych.

Švýcarská ekonomika je jednou z nejkonkurenceschopnějších na světě. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje
Světové ekonomické fórum (WEF), se Švýcarsko v r. 2019 umístilo na 5. místě ze 137 srovnávaných ekonomik, a tím se
podle WEF stalo o něco méně konkurenceschopné, než tomu bylo v r. 2018 (4. místo). Za svou konkurenceschopnost
vděčí především vysoce vzdělané a zdravé populaci, jak uvádějí odborníci WEF. Chválí liberální trh práce a vysokou úroveň
inovací. Švýcarsko si vede dobře díky dobré infrastruktuře a stabilnímu politickému prostředí.
Růst HDP zpomalil v r. 2019 na 0,9 %, pro rok 2020 se očekává, že se Švýcarsko díky pandemii koronaviru dostane do
recese.

Míra nezaměstnanosti činila v r. 2019 ve Švýcarsku 2,3 %.

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:
• v českém jazyce: Švýcarská konfederace
• mezinárodní zkratka pro Švýcarsko je CH z latinského Confederatio Helvetica

Název země v úředních jazycích Švýcarska:

• francouzsky: Confédération suisse
• německy : Schweizerische Eidgenossenschaft
• italsky: Confederazione Svizzera
• rétorománsky: Confederaziun svizra
• anglicky: Swiss Confederation
Složení vlády

Výkonná moc je v rukou Spolkové rady. Tvoří ji 7 členů, představitelů ministerstev. Spolkové shromáždění ji volí vždy na 4
roky.
Předsedou je spolkový prezident, kterého volí ze svého středu vždy na jeden rok.
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Nadále však plní i funkci ministra rezortu, tzv. departementu.

Vláda od 1. 1. 2020:

• Simonetta Sommaruga-ová (SP), současná předsedkyně Spolkové vlády (prezidentka Švýcarské konfederace) a
spolková ministryně životního prostředí, dopravy, energetiky a spojů,

• Guy Parmelin (SVP), současný zástupce předsedkyně Spolkové vlády (prezidentky Švýcarské konfederace) a spolkový
ministr pro hospodářství, vzdělání a výzkum,

• Ueli Maurer (SVP), spolkový ministr financí,
• Alain Berset (SP), spolkový ministr vnitra, zdravotnictví a kultury,
• Ignazio Cassis (FDP), spolkový ministr zahraničních věcí,
• Viola Amherd (CVP), spolková ministryně obrany, civilní ochrany a sportu,
• Karin Keller-Sutter (FDP), spolková ministryně spravedlnosti a policie.

Hlavní politické strany:

• SP - Sozialdemokratische Partei der Schweiz (Sociálnědemokratická strana Švýcarska)
• FDP - Freisinnig-Demokratische Partei (Liberálnědemokratická strana)
• SVP - Schweizerische Volkspartei (Lidová strana Švýcarska)
• CVP - Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (Křesťanskodemokratická lidová strana Švýcarska)

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

Rozloha
Švýcarsko (dále CH) leží v centru střední Evropy. Svou rozlohou 41 285 km čtverečních patří mezi nejmenší evropské země
(představuje 1/2 rozlohy Rakouska, nebo velikost Holandska).
V celkové délce 1 892 km hraničí s pěti státy: na jihu s Itálií (746 km), na západě s Francií (575 km), na severu s Německem
(364 km), na východě s Rakouskem (165 km) a s Lichtenštejnskem (42 km).

Demografické složení

• Počet obyvatel: 8 544,527 tis. (k 31. 12. 2018 - zatím nejaktuálnější údaj)
• z toho: muži - 49,6; ženy - 50,4 %
• Cizinců: 25,1 % (rostoucí trend)
• Hustota obyvatelstva: 206 obyvatel/km

2

• Přírůstek roční (průměr posl. 5 let): 3,4 %
• Občanů pod věkovou hranicí 20 roků: 20,0 %
• Občanů nad 65 let: 18,5 %
• Průměrný věk: 42,4
• Populační růst: 0,7 %

Náboženské složení:

• katolíci - 38,2 %
• protestanti - 26,9 %
• muslimové - 4,9 %
• židovské vyznání - 0,3 %
• bez vyznání - 21 %, jeden z největších nárůstů za 10 let - z 11 %!
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Úřední jazyky (*) a ostatní nejčastěji používané jazyky:

• německý* - 63,5 %
• francouzský* - 22,5 %
• italský* - 8,1 %
• rétorománský* - 0,5 %
• srbochorvatský - 2,5 %
• albánský - 3,1 %
• portugalský - 3,4 %
• španělský - 2,2 %
• anglický - 4,4 %
• ostatní - 6,6 %

Územní členění:
Švýcarsko je tvořeno 23 kantony, z nichž 3 jsou rozděleny na tzv. polokantony, t.j. v celku tedy 26 kantonů, které mají
v rámci konfederace vysoký stupeň samosprávy s vlastní vládou a parlamentem.

Přehled kantonů podle výhradně nebo převážně užívaných jazyků:

• německy – Curych, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau
• německy (a v malé míře francouzsky) - Bern
• francouzsky i německy (méně) – Valais/Wallis
• francouzsky – Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Ženeva, Jura
• italsky – Ticino
• něměcky a rétorománsky – Graubünden
• polokantony: Obwalden, Nidwalden, Basilej-město, Basilej-venkov, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden

(užívají němčinu)

Přehled kantonů s údaji o sídlech, rozloze a počtu obyvatel (v tisících):

• Zürich (Zürich, 1729 km
2
, 1446,4)

• Bern (Bern, 6 050 km
2
, 1009,4)

• Luzern (Luzern, 1492 km
2
, 394,6)

• Uri (Altdorf, 1076 km
2
, 36)

• Schwyz (Schwyz, 908 km
2
, 152,8)

• Obwalden - polokanton (Sarnen, 490 km
2
, 36,8)

• Nidwalden - polokanton (Stans, 276 km
2
, 42,1)

• Glarus (Glarus, 684 km
2
, 39,8)

• Zug (Zug, 239 km
2
, 110,1)

• Fribourg (Fribourg, 1670 km
2
, 303,4)

• Solothurn (Solothurn, 791 km
2
, 263,7)

• Basilej - město - polokanton (Basilej, 37 km
2
, 190,6)

• Basilej - venkov - polokanton (Liestal, 428 km
2
, 281,3)

• Schaffhausen (Schaffhausen, 298 km
2
, 79,4)

• Appenzell A.R. - polokanton (Herisau, 243 km
2
, 54,1)

• Appenzell A.I. - polokanton (Appenzell, 172 km
2
, 15,9 tis.)

• St. Gallen (St. Gallen, 2014 km
2
, 495,8)

• Graubünden (Chur, 7106 km
2
, 195,9)

• Aargau (Aarau, 1404 km
2
, 645,3)

• Thurgau (Frauenfeld, 1013 km
2
, 263,7)
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• Ticino (Bellinzona, 2811 km
2
, 350,4)

• Vaud (Lausanne, 3219 km
2
, 761,4)

• Valais (Sion, 5226 km
2
, 331,8)

• Neuchatel (Neuchatel, 797 km
2
, 177,3)

• Ženeva (Ženeva, 282 km
2
, 477,4)

• Jura (Delémont, 843 km
2
, 72,4)

Zdroj: Kantonální složení Švýcarska, Statistik Schweiz, Placená verze

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.

Ekonomický přehled

2015 2016 2017 2018 2019

Růst HDP (v %) -0,4 1,3 1,0 2,5 0,9

HDP mld. CHF
(v běžných
cenách)

639 731 650 250 668 188 689 900 698 700

HDP/obyvatel
CHF

77 943 78 700 78 777 80 756 82 789

Nezaměstnanost
(v %)

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

Inflace (spotřební
ceny) (v %)

-1,1 0,1 0,5 0,9 0,4

Veřejný dluh
státu vůči HDP (v
%)

15,9 15,8 15,7 14,4 13,9

Import – celkem
(mil. CHF)

242 454 173 542 185 774 201 842 205 000*

Export – celkem
(mil. CHF)

279 128 210 473 220 582 233 230 242 000*

Obchodní bilance
ZO (mil. CHF)

36 674 36 931 31 000* 31 388 37 000*
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Obchodní
výměna ČR –
Švýcarsko (tis.
EUR) vývoz

2 246 870 2 112 839 2 250 954 2 303 797 2 732 578

Obchodní
výměna ČR –
Švýcarsko (tis.
EUR) dovoz

1 283 676 1 253 139 1 391 271 1 458 923 1 501 446

Obchodní
výměna ČR –
Švýcarsko (tis.
EUR) obrat

3 530 546 3 365 978 3 642 225 3 762 720 4 234 024

Obchodní
výměna ČR –
Švýcarsko (tis.
EUR) saldo

963 194 859 700 859 683 844 874 1 231 132

* předběžné údaje (bez drahých kovů, drahých kamenů, uměleckých předmětů a starožitností)

Zdroj: HDP: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, HDP/osoba: Statistik Schweiz, Bruttoinlandprodukt pro Einwohner,
Nezaměstnanost: Statistik Schweiz, Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote, Inflace: Statistik Schweiz, Allgemeine
Preisentwicklung in der Schweiz

Vývoj v teritoriu

Švýcarská ekonomika je jednou z nejkonkurenceschopnějších na světě. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje
Světové ekonomické fórum (WEF), se Švýcarsko v r. 2019 umístilo na 5. místě ze 137 srovnávaných ekonomik, a tím se
podle WEF stalo o něco méně konkurenceschopné, než tomu bylo v r. 2018 (4. místo). Za svou konkurenceschopnost
vděčí především vysoce vzdělané a zdravé populaci, jak uvádějí odborníci WEF. Chválí liberální trh práce a vysokou úroveň
inovací. Švýcarsko si vede dobře díky dobré infrastruktuře a stabilnímu politickému prostředí.

Růst HDP ve Švýcarsku v roce 2019 zpomalil oproti roku 2018 na pouhých 0,9 %, kdy činil 2,5 %. Růstový trend oslabil
zejména díky mírnější investiční aktivitě, hospodářskému poklesu v Německu (pro Švýcarsko se jedná o největší vývozní
trh), neustálému posilování švýcarského franku (kurz 1,0595 CHF = 1 EUR, stav k 28.4.2020) a také díky celkově slabšímu
růstu světového obchodu, který nepříznivě ovlivňuje švýcarský export. V roce 2020 se růst švýcarského HDP odhaduje na
1,3 %. V zemi žije přes 8,5 mil. obyvatel. HDP na obyvatele přesahuje 66 tis. USD. Míra inflace klesla v roce 2019 z 0,9 % na
0,4 % Nezaměstnanost je ve Švýcarsku dlouhodobě nízká. V roce 2019 činila míra nezaměstnanosti průměrně 2,3 %, pro
rok 2020 se očekává nárůst míry nezaměstnanosti (k březnu 2020 činila 2,9 %).

Skupina švýcarských odborníků pro hospodářské záležitosti očekává, že se Švýcarsko díky šíření koronaviru doma i v
zahraničí dostane v r. 2020 do recese. Pokud se situace začne v 1. pololetí stabilizovat, měla by se ekonomika od 2.
poloviny roku 2020 postupně zotavovat. V takovém případě by byl růst HDP v roce 2021 vysoký, i tak již nebude možné
dosáhnout dříve očekávané úrovně HDP a nejistota ohledně předpovědi údajů pro r. 2020 je momentálně mimořádně
vysoká.
Běžný účet Švýcarska je v přebytku.
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Výdajová struktura rozpočtu (podle objemu kapitol mandatorních výdajů)

rok 2019 změna oproti předcházejícímu roku

v mil. CHF v % v mil. CHF v %

Celkem 71 414 100 +840 +1,2

Sociální výdaje 22 386 31,3 +58 +0,3

Finance a daně 10 141 14,2 +284 +2,6

Doprava 9 933 13,9 -459 -4,4

Vzdělávání a výzkum 7 985 11,2 +272 +3,5

Bezpečnost 5 991 8,4 +421 +7,6

Zemědělství a výživa 3 658 5,1 +18 +0,5

Zahraniční vztahy 3 480 4,9 -291 -7,7

Ostatní výdaje 7 840 11,0 -618 -0,7

Pozn. Ostatní výdaje zahrnují: a) institucionální a finanční předpoklady, b) kultura a volný čas, c) zdravotnictví, d)
ochrana životního prostředí a územní správa, e) hospodářství.

Státní rozpočet (v mil. CHF)

Příjem Výdej Saldo Veřejný dluh Dluh %

2015 67 580 65 243 +2 337 103 805 15,9

2016 67 441 66 970 +470 104 192 15,8

2017 71 087 68 288 +2 799 105 202 15,7
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2019 74 474 71 415 +3 059 96 900 13,9

V r. 2019 vydala spolková vláda celkem 71,4 mld. CHF, což činí o 0,8 mld. CHF nebo o 1,2 % více než v r. 2018.
Nejdůležitějšími růstovými faktory byly vyšší vklady do síťových přirážkových fondů (+347 mil. CHF), dodatečné výdaje na
vyzbrojování (+185 mil. CHF), jakož i vyšší příspěvky do Švýcarského národního fondu na podporu vědeckého výzkumu
(+100 mil. CHF) a vysokých škol (+82 mil. CHF). Zvýšily se rovněž podíly třetích stran na státních příjmech (+284 mil. CHF):
kantony těžily z výrazného nárůstu přímé spolkové a srážkové daně.

Naproti tomu vypršelo dodatečné financování invalidních důchodů (-244 mil. CHF), snížily se vklady do Fondu národní
silniční a aglomerační dopravy (-578 mil. CHF) a odpadla loňská rozpočtová přeměna půjček společnosti SIFEM AG na
akciový kapitál (-374 mil. CHF).

Zdroj: SNB Öffentliche Finanzen

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

2015 2016 2017 2018 2019

Platební bilance
- saldo (mil. CHF)

70 959 62 234 65 536 70 573 85 598

- příjmy (mil.
CHF)

582 026 610 539 611 695 633 450 659 610

- výdaje (mil.
CHF)

511 067 548 305 546 159 562 877 574 012

Platební bilance (v mil. CHF) - komponenty

2015 2016 2017 2018 2019

Bilance zboží a
služeb, zůstatek

74 386 69 503 67 237 76 999 83 083

Zboží, zůstatek 51 570 52 340 49 158 56 619 65 583

- Příjmy 291 739 313 311 310 958 324 606 335 113

- Výdaje 240 169 260 971 261 799 267 987 269 530
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Služby, zůstatek 17 951 18 860 18 079 20 380 17 500

- Příjmy 108 784 112 644 119 889 121 513 120 877

- Výdaje 90 833 93 784 101 810 101 133 103 377

Primární příjmy,
zůstatek

17 643 8 081 -9 348 2 771 13 788

- Příjmy 149 587 126 008 153 845 144 439 158 754

- Výdaje 131 944 117 927 163 193 141 668 144 966

Sekundární
příjmy, zůstatek

-12 778 -9 779 -13 230 -9 196 -11 274

- Příjmy 36 378 40 789 47 376 42 892 44 865

- Výdaje 49 156 50 568 60 605 52 088 56 139

Převody
majetku,
zůstatek

-13 674 2 406 1 115 4 574 -8 412

- Příjmy 4 003 1 162 2 077 8 005 3 614

- Výdaje 17 676 1 263 962 3 431 12 026

Kapitálová
bilance, zůstatek

95 353 77 412 41 287 72 465 36 275

Přímé investice,
zůstatek

32 184 56 646 -72 784 111 615 32 635

Přímé investice,
čistý přísun aktiv

126 375 39 513 -4 156 46 000 14 355

Přímé investice,
Čistý přísun pasiv

94 191 71 553 68 628 -65 615 -18 280

Portfoliové
investice, zůstatek

54 028 22 001 23 320 9 779 222
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Portfoliové
investice, čistý
přístup aktiv

39 621 779 -12 085 -12 533 -2 498

Portfoliové
investice, Čistý
přísun pasiv

-14 407 -21 222 -35 405 -22 312 -2 720

Ostatní investice,
zůstatek

-85 293 -78 310 29 391 -62 407 -13 549

Ostatní investice,
čistý přísun aktiv

-25 724 -22 089 23 925 -96 238 3 886

Ostatní investice,
Čistý přísun pasiv

59 569 56 221 -5 466 -33 830 17 435

Devizové rezervy,
zůstatek

94 434 77 075 61 360 13 479 16 012

Deriváty, zůstatek -2 429 5 506 -1 832 1 456 956

Statistický rozdíl 32 212 13 517 -6 320 -1 226 -40 910

Zdroj: Statistik Schweiz, Zahlungsbilanz – Daten, Indikatoren

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Banky ve Švýcarsku se výrazně liší co do velikosti, oblasti podnikání, geografické oblasti činnosti nebo právní formy. Při
posuzování stability bankovního sektoru se Švýcarská národní banka (SNB) zaměřuje zejména na velké banky (Credit
Suisse a UBS) a domácí úvěrové banky. Druhá kategorie zahrnuje banky, kde podíl tuzemských úvěrů přesahuje 50%
celkových aktiv.

Rozsáhlý finanční sektor činí cca 10 % HDP. Bankovní sektor s bankovními aktivy pětinásobně převyšujícími HDP je
vysoce koncentrovaný. Zhruba polovina všech aktiv je držena dvěma největšími bankami UBS a Credit Suisse. Švýcarské
banky již plní zpřísněné požadavky na kapitálovou přiměřenost a na kvalitativní prvky řízení bank (tzv. Basel III). Kromě
toho UBS a Credit Suisse (too-big-to-fail) musí držet dodatečný kapitál, celkem 19 % rizikově vážených aktiv.

• Bankovní infomace
• Přehled bank ve Švýcarsku
• Adresa sdružení švýcarských bank SwissBanking
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Bankovní sektor patří k nejúspěšnějším odvětvím národního hospodářství a je založený na dlouholetých tradicích. Lze ho
rozdělit do následujících kategorií:

Švýcarská národní banka (SNB)
Byla zřízena spolkovým zákonem z roku 1905. Vlastní činnost zahájila 20.6. 1907. Je nezávislá na Spolkové radě/vládě. Při
důležitých rozhodnutích, které mají hospodářský, monetární, nebo politický dopad, se bankovní rada schází s vládou a
problémy diskutuje. V měnových otázkách banka poskytuje rady spolkovým úřadům.
Akcie jsou vlastněny více než z poloviny kantony, kantonálními bankami a veřejnoprávními institucemi. Stát (spolek) akcie
nevlastní.
Činnost banky je řízena spolkovým zákonem. Na základě tohoto zákona volí Spolková rada (vláda) 40 členů bankovní
rady, členy direktoria, jmenuje ředitele, schvaluje výroční zprávy a závěrečné účty.

Bilance do 31. 12. 2019

Aktiva (mil. CHF)

2017 2018 2019

Zlato 42 494,0 42 237,3 49 110,9
Devizové investice 790 124,8 763 727,9 794 015,3

Rezervni postavení u MMF 871,3 1 188,4 1 368,7

Mezinárodní platební
prostředky

4 495,5 4 440,6 4 380,6

Pomocné měnové půjčky 210,3 260,3 276,2

Cenné papíry 3 956,2 3 977,1 4 074,3

Hmotné statky 396,3 435,5 449,8

Podílnictví 156,9 151,0 135,3

Ostatní aktiva 650,7 601,1 616,3

Aktiva celkem 843 306,4 817 068,8 860 956,3

Pasiva (mil. CHF)

2017 2018 2019

Peněžní oběh 81 638,9 82 238,8 84 450,1
Běžné účty tuzemských
bank

470 439,4 480 634,3 505 810,6

Závazky vůči státu 14 754,8 15 612,6 23 481,5

Běžné účty zahraničních
bank a institucí

54 058,6 37 101,7 30 164,1

Ostatní závazky 34 398,8 41 478,6 31 997,4

Závazky v cizích měnách 45 933,6 34 811,8 13 314,7
Kompenzační položka pro
zvláštní čerpací prava od

4 572,7 4 486,5 4 417,9
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MMF

Ostatní pasiva 314,8 472,2 237,5

Rezervy a vlastní kapitál 137 167,8 120 232,3 167 082,5

Pasiva celkem 843 306,4 817 068,8 860 956,3

Počet bank (stav k 31.12.2018 - nejaktuálnější informace)

Velké banky - 4
Do této kategorie patří UBS - Union Bank of Switzerland a Credit Suisse. Je pro ně charakteristické propojení se
světovým hospodářstvím a mezinárodními finančními trhy, disponují sítí poboček a dceřinných společností v zahraničí.
V tuzemsku spočívá jejich činnost především ve spravování privátního majetku, úvěrovém a hypotekárním obchodě.

Kantonální banky - 24
Většina kantonálních bank byla založena již ve druhé polovině 19. století. Jsou to banky, které byly zřízeny zákonným
kantonálním výnosem, a za jejich závazky ručí kanton. Hlavním těžištěm práce jsou úspory a hypotekární obchod. Jsou
bankami univerzálními.(nejsilnější je Zürcher Kantonalbank)
Regionální banky a spořitelny - 60
Jejich činnost je obdobná jako u kantonálních bank. Mají jinou právní formu a zpravidla působí na omezeném území. Jsou
typické pro kantony Bern a Aarau.

Reiffeisenbanky - 1

Vyskytují se především v zemědělských a poloměstských oblastech. Jsou družstevně organizovány, jde o lokální instituce.
Úložky přijímají i od nečlenů. Půjčky však poskytují zásadně jen členům a proti jistotám, obvyklým v bankovním obchodě.
Typickým kantonem pro tyto bankovní ústavy je kanton Waadt.

Ostatní banky - 14
Zde jsou dvě kategorie bank: Banky ve švýcarských rukách a banky švýcarského práva v rukách zahraničních.
Mezi banky švýcarské patří banky zabývající se burzovními operacemi, správou majetku, vydávající pokladní obligace,
zabývající se depozitními vklady, spotřebitelskými úvěry, drobnými půjčkami, které nejsou kryty, nebo mají speciální krytí.
Banky švýcarského práva v zahraničních rukách jsou převážně ve styku se zahraniční klientelou, nebo s mezinárodním
bankovním obchodem. Mohou být založeny na základě povolení. To se vydává jen tehdy, když obdobnou možnost má v
příslušném státě švýcarský subjekt.

Burzovní banky - 43
Pobočky zahraničních bank, soukromé, rodinné banky - 23
Jde o pobočky, které právně i hospodářsky podléhají zahraniční mateřské bance.
V bilanci zpravidla dominuje mezibankovní obchod se zahraničím. Zahraniční banka může zřídit ve Švýcarsku svou
pobočku, pokud garantuje dlouhodobou solidní obchodní činnost a to jak v organizačním a personálním, tak i finančním
ohledu. Taková banka nepodléhá zákonným předpisům o rozdělení rizik a vlastním kapitálu. Musí držet 10% svých aktiv
ve Švýcarsku.
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Ze zahraničí kontrolované banky - 74
Privátní (rodinné) banky - 5
Z historického pohledu jde o první banky ve Švýcarsku, které byly zakládány již v 18. století. Garance vůči věřitelům
představuje nejen majetek banky, ale i soukromý majetek bankéřů. Hlavní činností jsou obchod s cennými papíry, správa
majetku a emisní obchody.

Finanční společnosti

Jde o společnosti podobné bankám, podléhající bankovnímu zákonu. Sem patří i holdingové společnosti švýcarského
velkoprůmyslu, které dávají tradičně přednost získání finančních prostředků emisemi obligací, před bankovními
zápůjčkami.

Ústředí zástavních listů a Banka zástavních listů
Na základě spolkového zákona z roku 1930 a novelizací v letech 1967 a 1982 byly vytvořeny dva instituty:

• Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zürich. Členy-vlastníky tohoto ústavu je všech 25
kantonálních bank.

• Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Zúrich

Zástavní listy mohou vydávat pouze tyto dvě instituce.
Ústřední banka Švýcarského svazu Raiffeisenbank
Vystupuje jako samostatná banka a slouží jako žirocentrála pro Reiffeisenbanky sdružené ve Svazu.

V roce 2018 činil celkový počet bank ve Švýcarsku 248, čímž se jejich počet oproti roku 2017 snížil o 5 bank (r. 2017 činil
počet bank 253), s totální bilanční sumou 3 225,0 mld. CHF, což činí o 24,4 mld. CHF, resp. 0,8 % méně než v r. 2017).

Pojišťovny

Švýcarsko registruje přes 200 pojišťovacích společností, objem pojištění na jednoho obyvatele činí cca 7000 CHF,
zaměstnává 57 695 zaměstnanců tj. 23% finanční sektoru. (Ostatní finační služby zaměstnávají 46 745 zaměstanců, tj. 19 .)
Mezi nejdůležitější pojišťovny patří:

• Swiss Re, www.swissre.com
• Zürich Versicherungs-Gesellschaft, www.zurich.ch
• AXA Winterthur Versicherungen, www.winterthur-insurance.ch
• Generali (Schweiz) Holding, www.generali.ch
• Allianz Suisse, www.allianz-suisse.ch
• Helvetia Patria Versicherungen, www.helvetiapatria.ch
• Groupe Mutuel, Association d'assur
• eurs, www.groupemutuel.ch
• Vaudoise Versichenrungen, www.vaudoise.ch
Struktura finančního sektoru

Banky: 46 %

• Private Banking: 21 %
• Retail Banking: 19 %
• Asset Management: 3 %
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• Investment banking: 3 %

Pojišťovny: 40 %

• Leben: 7 %
• SUVA: 1 %
• Unfall/Schaden: 13 %
• Obligatorische Krankenkassen: 3 %
• Sonstige Versicherungen: 1 %
• Rückversicherungen: 8 %
• Pensionskassen: 7 %

Sonst. Finanz DL: 14 %

• Versicherungsnah: 4 %
• Bankennah: 9 %

SNB dne 15. ledna 2015 zrušila vázaný směnný kurz 1,20 CHF k 1 EUR, který byl bankou zaveden v roce 2011. Po období
posílení hodnoty CHF se v 1. pololetí r. 2018 kurz ustálil opět na hodnotách blízkých 1,20 CHF k 1 EUR, v posledních
týdnech ale švýcarský frank opět posílil (kurz 1,0595 CHF k 1 EUR k 28.4.2020).

Švýcarsko má dlouhodobě relativně vysoké devizové rezervy, které činí přes 80 % HDP.

1.7 Daňový systém

Každý z 26 kantonů má své vlastní daňové právo a naprosto odlišně zatěžuje příjmy, aktiva, majetek, kapitál a výnosy z
pozemků, jakož i jiné daňové objekty.
Okolo 2 250 obcí jsou oprávněny vybírat obecní daně buď dle vlastního uvážení nebo prostřednictvím kantonálních
základních sazeb, resp. rozhodovat o dlužných příplatcích kantonální daně. Vedle toho zatěžuje příjmy i stát, ačkoliv ten
získává své fiskální příjmy z větší části z jiných zdrojů, a to především z DPH, z kolkovného, z cel, jakož i z mimořádných
spotřebních daní.

Přehled týkající se zavedení a délky jednotlivých federálních daní, cel a odvodů
od r. 1849 Cla
od r. 1878 Náhrada odvodů za brannou povinnost
od r. 1887 Zdanění pálení alkoholu
1915-1920 Daň z válečných zisků
1916-1920 Válečná daň
od r. 1918 Spolkové kolkovné
1921-1932 Nová mimořádná válečná daň
od r. 1933 Tabáková daň
od r. 1934 Daň z piva
1934-1940 Spolková krizová daň
1939-1946 Daň z válečných zisků
1940-1942 Jednorázová federální daň
od r. 1941 Přímá federální daň
od r. 1941 Daň z přidané hodnoty
1941-1945 Vystěhovalecká daň
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1941-1954 Vyrovnávací daň
1942-1959 Daň z luxusu
od r. 1944 Zúčtovací daň
1945-1947 Nová přímá federální daň
od r. 1997 Daň z minerálních olejů a automobilová daň
od r. 2000 Odvod z herních kasin

Díky těmto dodatečným příjmům se Konfederaci podařilo své zadlužení z dob obou světových válek zredukovat na
únosnou míru. Od konce 2. světové války byly ale na Konfederaci průběžně přenášeny další nové závazky/úkoly. Její
výdaje však v poválečně době opět tak silně narostly, že se již nedalo počítat s návratem k daňovému systému z
předválečné doby. Konfederace proto začala v době války zavedené federální daně od té doby dále vybírat.
Na rozdíl od Konfederace, která zavedla celou řadu nových daní, se kantony většinově spokojí s jejich stávajícími daněmi.
Zpočátku patřila daň z majetku k nejdůležitějším daním vybíraným kantony. Příjmy z výdělečné činnosti byly zdaňovány
pouze doplňkově. Postupně ale začalo docházet k přechodu od tradičních majetkových daní a daní z výdělku k
všeobecným daním z příjmů s doplňkovou daní z majetku.
Daně vybírají jak Konfederace tak kantony a dokonce i obce.
Právo těchto tří veřejných institucí vybírat daně je ovšem omezeno federální ústavou. Systém je platný do r. 2020.

Seznam kantonálních daňových správ:

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/quellensteuer/fachinformationen/kantonale-steuerverwaltungen.html

Daňový systém představuje, vzhledem ke své složitosti, vysoké administrativní zatížení firem. Federální/spolkový daňový
systém je dvouletý, kantonální systém roční (jde o daně právnických osob; u daní fyzických osob jsou periody vybírání
daní velmi různorodé).
Celkově je ale daňová zátěž nižší než ve většině evropských států.

Orientační přehled:
Základní informace o daních včetně sazeb lze nalézt na stránkách daňového úřadu: Eidgenössische Steuerverwaltung
ESTVDaň z příjmu
Je progresivní a představuje cca. 8-19% podle kantonů a podle výšky příjmu.
U cizinců, kteří nemají ve Švýcarsku povolení k pobytu, ale jen zde pracují, daň z příjmu strhne z platu zaměstnavatel a
zašle ji na daňový úřad (Quellensteuer).
Daně spotřebního charakteru
DPH, daň z tabáku, z piva, alkoholických nápojů, minerálních olejů zvláštní daň na dovoz automobilů a cla.
DPHMehwertsteuerZ hlediska českého dovozce do Švýcarska je důležitá DPH (daň z přidané hodnoty), která byla
zavedena 1. 1. 1995. Tehdy nahradila daň z obratu. Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000 platila pro zboží a služby v zásadě sazba
7,5 %. Od 1. 1. 2001 došlo ke změně na sazbu 7,6 %, od 01.01.2011 činila 8,0 % a od 01.01.2018 byla stanovena sazba
7,7 %. K výjimkám se sníženou sazbou 2,5 % patří předměty denní potřeby, jako potraviny a nápoje, živé rostliny, noviny,
časopisy, knihy apod. Odklon od normální sazby DPH je i v hoteliérství, kde za ubytování se účtuje daň ve výši 3,7 %.
Daň z přidané hodnoty se počítá z celkové částky, která se zaplatí za dodávku nebo službu. Ve Švýcarsku mají za
povinnost odvádět DPH firmy, fyzické a právnické osoby v případě, když jejich dodávky, výkon, služby nebo vlastní
spotřeba ve vnitrozemí a v zahraničí překročí ročně celkem 100 000 CHF.- (Art. 10 MwSTG).

Výběr DPH (v mld.)
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2019 22 508 CHF

2018 22 644 CHF

2017 22 902 CHF

2016 22 458 CHF

2015 22 175 CHF

2014 22 614 CHF

2013 22 561 CHF

2012 22 095 CHF

Vývoj DPH

Od NS RS SS

1. ledna 2020 7,7 % 2,5 % 3,7 %

1. ledna 2019 7,7 % 2,5 % 3,7 %

1. ledna 2018 7,7 % 2,5 % 3,7 %

1. ledna 2011 (Navýšení
DPH pro pojišťovnu
Invalidenversicherung [IV])

8,0 % 2,5 % 3,8 %

1. leden 2001 (Zvýšení
DPH z důvodu financování
železničních projektů
[FinöV])

7,6 % 2,4 % 3,6 %

1. leden 1999 (Navýšení
DPH pro pojišťovny Alters -
und
Hinterlassenenversicherung
[AHV] und
der Invalidenversicherung
[IV])

7,5 % 2,3 % 3,5 %

1. říjen
1996 (Zavedení snížené
sazby Sondersatz
Beherbergung)

6,5 % 2,0 % 3,0 %
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1. leden 1995 (DPH
zákonné zavedení)

6,5 % 2,0 %

NS = Normální sazba
RS = redukovaná sazba
SS = tzv. Sondersatz Beherbergung (speciální sazba na ubytování)
Spotřebitelské daně se platí při dovozu piva, jiných výrobků s obsahem alkoholu, tabákových výrobků, výrobků z
minerálních olejů a u aut. Od 1. 7. 1999 se u alkoholu vyrovnaly daňové rozdíly mezi domácí a zahraniční produkcí - platí
jednotná daň 29 CHF na 1 litr stoprocentního alkoholu.
Mezi daně spotřební a daně související s pobytem patří následující daně:

• Daň z motorového vozidla. Z daně jsou vyjmuta vozidla ve vlastnictví Spolku, kantonů, obcí a zahraničních
zastupitelských úřadů. Základ daně se kanton od kantonu liší. Je jím buď výkon a obsah válců nosnost nebo váha
vozidla.

• Daň ze psů, platí se zpravidla na obcích. Liší se kanton od kantonu, ale i mezi jednotlivými obcemi. Osvobozeny jsou
některé kategorie - psy pro nevidomé, asistenční psi, záchranní psi apod.

• Daň ze zábavních podniků (Vergnügungssteuer) je v šestnácti kantonech jako kantonální, nebo obecní daň. Platí se
paušálem nebo z tržby prodaných vstupenek na podniky a události zábavního charakteru.

Některé kantonální daně:
U kantonálních a obecních daní platí, že řada daní je totožných, resp. o výnos daně se dělí kanton a obec.
Kantonální daně se dělí na daně z příjmu, majetku a další poplatky a na daně spotřební a daně související s pobytem.
Mezi daně z příjmu a majetku patří daně fyzických osob. Podkladem je daňové přiznání.
Ne ve všech, ale v řadě kantonů se přiznání pro kanton i pro obec vypisuje na jednom formuláři. U fyzických osob je
základním principem skutečnost, že daňovým poplatníkem je rodina, ne osoba. To znamená manžel a manželka vyplňují
jeden formulář a jejich příjmy jsou společným základem pro výpočet daně.

• Daň z hlavy nebo domácnosti (Kopf-,Personal- oder Haushaltungsteuer) není ve všech, ale ve většině kantonů. Jde o
přirážku k dani z příjmu.

• Daň ze zisku a z kapitálu (Gewinn- und Kapitalsteuer) právnických osob. Liší se kanton od kantonu. Platí se daň ze
zisku i základního kapitálu a rezerv. U daně z kapitálu jde o sazby v promile.

• Daň dědická a darovací je typickou daní, která se vybírá jen na úrovni kantonu. Tyto daně jsou v převážné části
kantonů.

• Daň ze zisku z prodeje nemovitosti (Grundstückgewinnsteuer) se platí ve většině kantonů při prodeji pozemků.
• Daň z výher pokrývá nejen výhry v loterii, ale například i koňské dostihy. V některých kantonech je daň vyměřována z

výše výhry, jinde jde o paušál, který se vybírá formou poplatku za povolení podnik uspořádat.
• Daň z převodu pozemků (Handänderungsteuer) se platí při každém převodu pozemků. V některých kantonech není

daň, ale poplatek. Daň většinou platí nabyvatel pozemku. V řadě kantonů se výnos dělí mezi kanton a obec. Sazba je
mezi 1–3 % z kupní ceny.

• Daň z vodních elektráren, Wasserwerksteuer. Čtyři kantony vyžadují od majitelů elektráren daň za profit „z využívání
zdarma přírodního bohatství kantonu".

• Přímé spolkové daně Direkte Bundessteuer
• Daň z příjmu fyzických osob, Einkommenssteuer natürlicher Personen
• Daň ze zisku právnických osob, Gewinnsteuer juristischer Personen
• Daň z majetku, Vermögungssteuer
• Kolkové poplatky, Stempelsteuer

Šest kantonů má i další daňové příjmy formou kolků, které se lepí na vyjmenované listiny. Platí zásada, že kanton nesmí
požadovat kolky na listiny, kde jsou již kolkové poplatky ve prospěch Spolku.
Obecní poplatky
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Beherbergungsabgabe/Kurtaxe, Poplatky za ubytování
Ve většině kantonů se poplatky vybírají přes místní informační turistickou kancelář

Sociální pojištění od 1.1.2020

Zaměstnavatelský
vklad (Arbeitgeberbeitrag)

Zaměstnanecký vklad
(Arbeitnehmerbeitrag)

Celkem

AHV 4,35 % 4,35 % 8,7 %

IV 0,7 % 0,7 % 1,4 %

EO 0,225 % 0,225 % 0,45 %

ALV 1,1 % v případě ročního
výdělku do výše 148 200,-
CHF;

0,5 % v případě ročního
výdělku vysšího než 148
200,- CHF

1,1 % - roční výdělek nižší
než 148 200,- CHF;

0,5 % - roční výdělek vyšší
než 148 200,- CHF

2,2 % resp. 1 %

Celkem 6,375 % resp. 5,775 % 6,375 % resp. 5,775 % 12,75 % resp. 11,55 %

• AHV – Alters- und Hinterlassenenversicherung, starobní pojištění
• IV – Invalidenversicherung, invalidní pojištění
• EO – Erwerbsersatzordnung, přídavky za ušlou mzdu
• ALV – Arbeitslosenversicherung, nezaměstnanecká pojistka

Zdroj: Sociální pojišťovny AHV IV

Důchodové pojištění (BVG), minimální roční výdělek ve výši 21 330,- CHF
Základní nemocenské pojištění paušálně v průměru představuje 240 CHF.
Užitečné odkazy v daňové tematice
Zákon o spotřebních daních:

• Business.Centre.cz
• Penize.cz

Oficiální stanovisko Celní správy ČR ke spotřební dani všeobecně (a např. zároveň i ke spotřební dani z piva). Pod
následujícím linkem lze nalézt informace týkající se přeshraničního poskytování služeb, tedy i údaje o placení DPH (str.
13).
Velice důležitý je kontakt na Help Desk Celní správy ČR, kam se lze (bezplatně!) se svým dotazem obrátit.
Kromě případného celního poplatku podléhá obchodní zboží dani, která činí 7,7 % z vyměřovacího základu. U některých
druhů zboží, jako např. u potravin, knih, časopisů nebo léků, platí redukovaná sazba daně, která činí 2,5 %.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

18/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast1.aspx
http://www.penize.cz/80318-co-jsou-spotrebni-dane
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx
http://www.businessinfo.cz/svycarsko


Švýcarská celní správa

• Eidgenössische Zollverwaltung EZV

Pozn.: Vzhledem k mimořádné komplexnosti a složitosti daňového systému v CH ZÚ Bern důrazně doporučuje obrátit se
přímo na některou z poradenských, resp. právních kanceláří.
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2. Zahraniční obchod a investice
Pro Švýcarsko, jakožto jednu z nejvyspělejších zemí na světě je příznačné, že zahraniční obchod je důležitým činitelem pro
fungování ekonomiky.
Švýcarsko patří k zemím s největším podílem zahraničního obchodu na hrubý domácí produkt (HDP). Hlavními
obchodními partnery přeshraničního pohybu zboží jsou průmyslové země; přitom obzvlášť důležitou pozici zaujímají
země Evropské unie. Zahraniční obchod je důležitým pilířem švýcarské ekonomiky

Sečte-li se hodnota vývozu a dovozu, činí celkový zahraniční obchod cca. 120 % HDP Švýcarska - 66 % u vývozu 54 % u
dovozu. Díky těmto hodnotám je Švýcarsko jedničkou v průmyslovém světě.

Švýcarské přímé investice v zahraničí
Společnosti sídlící ve Švýcarsku investovaly v r. 2018 v zahraničí 61 mld. CHF (v r. 2017 to bylo 30 mld. CHF). Přibližně tři
čtvrtiny přímých investic pocházely od společností ze sektoru služeb (47 mld. CHF). Zejména obchodní společnosti (32
mld. CHF) a finanční a holdingové společnosti (13 mld. CHF) vybudovaly své finanční angažmá v zahraničí). Průmyslové
společnosti investovaly do zahraničí 13 mld. CHF v podobě podnikových půjček a reinvestovaného zisku. V rámci sektoru
průmyslu byla nejvýznamnějším zahraničním inestorem odvětvová skupina "Chemikálie a plasty" (13 mld. CHF).

Přímé zahraniční investice ve Švýcarsku
V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři "per saldo" prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005.
Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA
(Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od
dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v
hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru
služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka (nejaktuálnější informace za r. 2018)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Import –
celkem (mil.
CHF)

298 394 166 392,1 173 542,1 185 773,8 201 842,0 205 000*

Export –
celkem (mil.
CHF)

332 137 202 918,9 210 472,9 220 582,4 233 230,3 242 000*
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Obchodní
bilance (mil.
CHF)

33 743 36 526,8 36 930,8 34 808,6 31 388,3 37 000*

* předběžné údaje

Zdroj: Švýcarská národní banka SNB
resp. Statistik Schweiz

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz (mil. CHF)

2015 2016 2017 2018 2019

EU 120 510,6 124 538,3 132 636,0 141 807,8 132 779,6

Česká republika 2 358,0 2 279,0 2 577,0 2 574,2 2583,0

Německo 46 981,0 48 603,8 52 328,1 54 670,8 53 811,1

Francie 13 319,0 13 384,6 14 738,0 16 209,3 15 102,9

Itálie 16 093,7 16 794,8 18 006,1 18 766,7 18 745,8

Nizozemsko 4 954,2 4 927,1 5040,2 5381,9 5443,6

EFTA 281,1 333,8 359,2 395,9 354,1

Vývoz (mil. CHF)

2015 2016 2017 2018 2019

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

21/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

https:/data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopcurra?fromDate=2006&toDate=2015&dimSel=D0(T1),D1(E,A,S)
https:/data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopcurra?fromDate=2006&toDate=2015&dimSel=D0(T1),D1(E,A,S)
https:/data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopcurra?fromDate=2006&toDate=2015&dimSel=D0(T1),D1(E,A,S)
https:/data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopcurra?fromDate=2006&toDate=2015&dimSel=D0(T1),D1(E,A,S)
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/05/blank/key/einfuhr/verwendungszwecke.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/05/blank/key/einfuhr/verwendungszwecke.html
http://www.businessinfo.cz/svycarsko


EU 108 976,0 113 007,6 116 841,8 121 434,5 115 702,0

Česká republika 1 547,0 1 507,0 1 601,2 1 680,1 1663,0

Německo 36 648,8 39 570,7 41 616,4 43 923,0 44 084,8

Francie 13 895,3 14 009,4 14 014,4 15 211,9 14 311,2

Itálie 12 812,3 12 503,8 13 761,8 14 363,0 14 064,8

Nizozemsko 4672,1 4949,3 5125,9 5 082,9 5 828,7

EFTA 804,4 729,0 718,7 801,3 732,8

Zdroj: Swiss Export Journal, SECO.admin.ch

2.3 Komoditní struktura

Atributem česko-švýcarské obchodní výměny je vyspělá komoditní struktura.
Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Švýcarska představují tradičně chemikálie (zejména farmaceutické výrobky a
léčiva), dále stroje a přepravní zařízení, tržní výrobky tříděné podle materiálu (oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní
příze) a průmyslové spotřební zboží (včetně odborných vědeckých přístrojů, hodinářských výrobků, šperků a zlatnických
výrobků). V obchodu se službami zaujímají ve švýcarské relaci největší podíl služby obchodní povahy, silniční doprava a
cestovní ruch.

Dovoz do ČR (v tis. CZK)

Kód a název
zboží

2014 2015 2016 2017 2018 2019

02 Mléčné
výrobky a vejce

12 789 7 336 6 914 8 619 8 230 9 485

04 Obiloviny a
obilné výrobky

54 833 278 073 47 524 53 008 51 304 68 862

06 Cukr,
výrobky z
cukru a med

19 272 11 128 9 506 19 438 22 590 28 635

07 Káva, čaj, 407 408 428 364 414 843 469 737 544 584 630 162
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kakao, koření a
výrobky z nich

08 Krmiva pro
zvířata (kromě
nemletých
obilnin)

8 091 12 437 11 172 13 384 29 744 61 368

09 Různé jedlé
výrobky a
přípravky

146 938 155 626 146 184 188 083 178 509 183 779

11 Nápoje 183 643 197 164 121 653 217 707 310 821 288 086

12 Tabák a
tabákové
výrobky

74 895 11 501 10 204 7 555 11 050 11 646

23 Surový
kaučuk (vč.
syntetického a
regenerovaného)

328 405 373 633 357 169 202 922 13 852 11 918

25 Vláknina a
sběrový papír

352 1 028 1 528 90 932 43 977 29 520

26 Textilní
vlákna a jejich
odpad

22 795 16 378 17 481 21 324 13859 11 043

27 Surová
hnojiva a
surové nerosty
(mimo uhlí,
ropy)

29 604 37 917 30 719 12 773 7 481 5 593

28 Rudy kovů
a kovový
odpad

13 371 20 218 42 560 37 271 102 535 87 479

33 Ropa,
ropné výrobky
a příbuzné
materiály

24 460 33 861 26 496 25 436 37 351 36 711
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34 Topný plyn,
zemní i
průmyslově
vyráběný

80 52 39 897 17 240 1 754 6 507

35 Elektrický
proud

38 395 27 270 13 481 1 562 3 627 86 646

51 Organické
chemikálie

215 402 470 367 233 408 267 008 215 945 256 932

52 Anorganické
chemikálie

28 794 29 678 49 160 43 794 7 479 25 696

53 Barviva,
třísloviny a
pigmenty

505 725 444 825 400 357 437 137 438 392 455 396

54 Léčiva a
farmaceutické
výrobky

5 220 354 6 261 636 6 406 859 5 972 059 6 342 256 8 210 947

55 Silice a
vonné látky;
leštící a čistící
přípravky

509 557 542 386 625 631 834 579 872 126 1 053 814

57 Plasty v
prvotní formě

351 906 285 193 300 729 395 826 449 178 350 080

58 Plastické
hmoty v
neprvotních
formách

410 549 428 873 417 127 427 891 429 416 340 148

59 Chemické
prostředky a
výrobky, j.n.

1 003 037 1 386 983 1 029 713 776 215 696 435 628 810

62 Výrobky z
pryže, j.n.

167 108 181 855 201 895 369 478 531 987 329 601

63 Výrobky z
korku a dřeva
(kromě

48 965 45 656 41 506 39 929 43 749 47 569
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nábytku)

64 Papír,
lepenka a
výrobky z nich

452 989 528 362 510 960 586 203 751 252 644 748

65 Textilní
příze, tkaniny,
tržní výrobky z
nich, j.n.

271 553 290 172 285 555 219 008 227 426 270 940

66 Výrobky z
nekovových
nerostů, j.n.

220 109 201 587 275 382 317 108 343 257 233 957

67 Železo a
ocel

868 781 1 002 430 980 829 1 128 898 1 138 803 1 072 251

68 Neželezné
kovy

664 451 704 074 671 169 707 271 720 217 992 689

69 Kovové
výrobky, j.n.

1 654 360 1 827 350 2 216 822 2 214 764 2 070 960 2 003 718

71 Stroje a
zařízení k
výrobě energie

923 821 1 105 047 1 206 335 1 353 392 1 355 988 1 521 983

72 Strojní
zařízení pro
určitá odvětví
průmyslu

1 544 701 1 786 479 1 829 431 2 149 043 1 825 988 2 045 078

73
Kovozpracující
stroje

1 300 715 1 489 473 1 342 231 1 243 494 1 791 958 1 378 620

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

2 023 498 2 487 117 2 374 008 2 684 550 2 878 288 2 521 401

75 229 276 225 935 177 232 196 419 346 877 358 026
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Kancelářské
stroje a
zařízení k
automat.
zpracování dat

76 Zařízení
pro
telekomunikace
a pro záznam a
reprodukci
zvuku

98 388 115 232 97 033 151 276 95 372 114 005

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

3 708 040 3 779 340 3 617 213 4 263 033 4 560 444 4 000 116

78 Silniční
vozidla

371 922 335 077 485 240 405 108 400 674 384 697

79 Ostatní
dopravní a
přepravní
prostředky

184 520 199 268 305 732 384 619 193 873 197 742

81
Prefabrikované
budovy;
výrobky
zdravotnické,
instalační

202 546 208 683 125 093 153 063 135 564 151 704

82 Nábytek a
jeho díly

19 863 21 373 33 058 30 691 28 029 34 722

84 Oděvní
výrobky a
doplňky

45 503 41 579 32 099 47 437 53 192 53 129

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

1 275 533 1 517 313 1 231 685 1 491 504 1 268 475 1 257 648

88 1 077 882 1 325 436 1 475 047 1 517 821 1 540 019 1 811 256
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Fotografické
přístroje,
optické
výrobky, j.n.,
hodiny

89 Různé
výrobky, j.n.

1 995 416 1 936 759 1 888 686 2 207 211 1 868 090 2 060 672

97 Zlato, nikoli
mincovní
(kromě rud a
koncentrátů
zlata)

2 046 873 2 439 288 1 717 058 2 164 394 2 389 376 2 087 492

Komoditní struktura vývozu z ČR

V českém vývozu (podle tříd SITC) převažují stroje a přepravní zařízení, především osobní automobily Škoda. Následují
tržní výrobky tříděné podle materiálu (kovové výrobky, neželezné kovy, konstrukce, pneumatiky, papír, lepenka),
průmyslové spotřební zboží (včetně odborných vědeckých přístrojů, oděvních výrobků, nábytku, hraček) a chemikálie.

Vývoz z ČR (v tis. CZK)

Kód a název
zboží

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Maso a
masné výrobky

113 787 120 451 131 130 114 165 105 778 66 005

03 Ryby,
korýši a
měkkýši

13 350 15 925 15 339 9 219 9 288 11 883

04 Obiloviny a
obilné výrobky

122 376 61 287 114 655 165 210 65 982 68 636

07 Káva, čaj,
kakao, koření a
výrobky z nich

54 876 58 808 59 172 48 304 11 598 13 478
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05 Zelenina a
ovoce

9 611 13 222 21 103 21 532 14 939 28 298

06 Cukr,
výrobky z
cukru a med

227 399 44 685 255 616 273 869 38 172 9 268

08 Krmiva pro
zvířata (kromě
nemletých
obilnin)

106 941 115 647 60 664 39 257 26 932 17 365

09 Různé jedlé
výrobky a
přípravky

39 543 37 999 35 256 40 957 47 768 52 751

11 Nápoje 341 848 511 116 362 433 288 796 236 515 205 376

12 Tabák a
tabákové
výrobky

10 511 4 789 7 615 20 081 17 038 56 231

24 Korek a
dřevo

134 598 140 841 139 116 145 971 107 478 111 300

25 Vláknina a
sběrový papír

9 473 1 556 1 530 12 373 2 876 4 033

26 Textilní
vlákna a jejich
odpad

14 778 25 244 12 088 11 445 12 160 23 641

27 Surová
hnojiva a
surové nerosty
(mimo uhlí,
ropy)

42 357 48 692 40 345 42 479 51 630 34 693

28 Rudy kovů
a kovový
odpad

73 424 74 478 76 931 82 982 9 493 140

29 Suroviny
živočišného a
rostlinného

41 915 49 291 59 201 53 238 43 151 53 899

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

28/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.businessinfo.cz/svycarsko


původu, j.n.

32 Uhlí, koks a
brikety

56 342 37 251 46 163 55 819 63 385 54 291

33 Ropa,
ropné výrobky
a příbuzné
materiály

160 496 111 101 84 458 130 105 107 181 96 640

35 Elektrický
proud

64 289 29 311 28 783 49 711 582 979 186 064

51 Organické
chemikálie

514 208 211 101 216 842 369 663 486 950 432 293

52
Anorganické
chemikálie

88 561 65 323 70 980 65 503 77 080 62 742

53 Barviva,
třísloviny a
pigmenty

125 931 158 897 219 586 256 222 175 428 154 739

54 Léčiva a
farmaceutické
výrobky

185 729 263 527 329 595 282 246 289 890 324 550

55 Silice a
vonné látky;
leštící a čistící
přípravky

428 367 412 803 341 894 340 802 2 451 190 7 468 875

57 Plasty v
prvotní formě

442 118 350 089 183 146 289 203 252 052 164 553

58 Plastické
hmoty v
neprvotních
formách

205 168 248 720 288 977 328 187 360 096 348 124

59 Chemické
prostředky a
výrobky, j.n.

90 107 93 248 82 139 85 472 108 653 93 803

61 Kůže,
kožené
výrobky, j.n. a

62 212 54 348 32 633 31 715 30 593 36 448
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vydělané kožky

62 Výrobky z
pryže, j.n.

860 599 1 085 833 928 676 823 906 767 808 958 239

63 Výrobky z
korku a dřeva
(kromě
nábytku)

801 345 899 343 827 141 768 546 556 575 795 256

64 Papír,
lepenka a
výrobky z nich

581 217 573 324 569 227 593 510 556 575 637 421

65 Textilní
příze, tkaniny,
tržní výrobky z
nich, j.n.

746 135 737 404 675 142 604 308 575 867 631 497

66 Výrobky z
nekovových
nerostů, j.n.

621 547 600 602 611 799 709 929 650 538 637 221

67 Železo a
ocel

790 469 656 726 624 600 596 113 670 595 737 126

68 Neželezné
kovy

645 011 417 837 891 739 1 116 185 603 353 612 193

69 Kovové
výrobky, j.n.

3 805 632 3 638 939 3 731 618 3 610 083 3 729 973 3 957 507

71 Stroje a
zařízení k
výrobě energie

631 231 767 988 728 719 1 318 259 627 094 583 383

72 Strojní
zařízení pro
určitá odvětví
průmyslu

1 915 253 1 745 286 1 812 729 1 946 002 1 601 119 1 421 916

73
Kovozpracující
stroje

539 695 516 615 441 523 664 551 905 376 835 511

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

3 230 847 3 258 787 3 127 934 3 406 979 3 425 120 3 374 655
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75
Kancelářské
stroje a
zařízení k
automatickému
zpracování dat

9 968 879 10 291 439 9 074 588 8 043 194 8 411 635 9 359 028

76 Zařízení
pro
telekomunikace
a pro záznam a
reprodukci
zvuku

1 616 672 2 280 439 2 166 891 2 035 859 2 049 479 3 005 058

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

5 221 860 4 948 538 5 661 841 5 289 551 5 928 613 6 614 400

78 Silniční
vozidla

11 827 729 14 691 403 13 430 324 14 868 126 13 501 264 16 936 733

79 Ostatní
dopravní a
přepravní
prostředky

680 269 555 336 490 824 546 510 694 607 608 217

81
Prefabrikované
budovy;
výrobky
zdravotnické,
instalační

938 143 853 180 963 308 946 049 890 306 920 211

82 Nábytek a
jeho díly

750 791 808 837 860 089 862 199 725 972 861 929

83 Cestovní
galanterie,
kabelky a
podobné
výrobky

124 522 156 278 140 076 142 376 153 403 123 993

84 Oděvní
výrobky a
doplňky

490 786 503 069 579 366 583 100 544 062 485 497
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85 Obuv 112 029 67 245 53 096 52 715 50 413 59 787

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

953 637 1 202 515 1 098 730 1 183 201 1 389 613 1 540 371

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

245 693 268 917 290 797 298 589 348 559 448 177

89 Různé
výrobky, j.n.

3 804 926 4 016 116 4 035 108 4 463 950 3 581 907 3 623 944

97 Zlato, nikoli
mincovní
(kromě rud a
koncentrátů
zlata)

699 302 1 182 225 83 381 112 850 55 402 208 418

Zdroj: ČSÚ databáze zahraničního obchodu

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Švýcarsko realizuje své vnější ekonomické vztahy na základě uzavřených smluvních dokumentů o zónách volného
obchodu s členskými zeměmi EU, resp. dohod o volném obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dále na základě
bilaterálních dohod o volném obchodu a v neposlední řadě dohod o volném obchodu v rámci svého členství v ESVO.
Technologické parky:

• TECHNOPARK®-Allianz
• TECHNOPARK® Aargau v Brugg-Windisch
• Tecnopolo Ticino v italském katonu Ticino
• Technopark Luzern
• TECHNOPARK® Winterthur
• Technopark Zürich
• BIO-TECHNOPARK® Schlieren Zürich
• Technologiepark Basel
• MipTec Basel, Life Sciences, Nanotechnologie, Biotechnologie, Chemie, Cleantech, ICT,
• Basel Inkubator, start-up center University v Basileji
• Switzerland Innovation Park Biel
• EPFL Innovation Park Lausanne
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Bern Wirtschftsraum je kantonální organizace zabývající se hospodářskými a pracovními otázkami v užší části Kantonu
Bern, v podstatě v rámci aglomerace hlavního města Bern a v přilehlém okolí, kde žije cca 400 000 obyvatel a je
ekonomicky činných cca 14 000 podnikatelských subjektů. Tato lokalita se může opírat mj. o zázemí Kongresového centra
Kursaal, veletržní tradice BernExpo a v neposlední řadě o intelektuální základnu University Bern.
Jádrem hospodářské činnosti kantonu se stává politika klastrů – z pohledu CZ firem by mohly být zajímavé např.
Energie-Cluster, zabývající se zřizováním pracovních míst mj. pomoci obnovitelných zdrojů, inovací, nebo Design Center,
které se zasazuje o prosazení designu do švýcarského hospodářství.
Členství v mezinárodní organizaci IASP.

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

Přímé zahraniční investice v teritoriu za rok 2018 (údaje za rok 2019 zatím nejsou k dispozici)

Teritoriální struktura (v mil. CHF, údaj pro ČR v mil CZK)

rok/země Všechny
země
celkem

Všechny
země
Evropa
Celkem

Všechny
země
Evropa - EU

Všechny
země
Severní
Amerika -
Celkem

Všechny
země
střední a
jižní
Amerika
Celkem

Všechny
země - Asie,
Afrika,
Oceánie -
Celkem

ČR (v mil.
CZK)

2014 1 062 578 512 301 475 893 223 540 193 985 132 749 - 7

2015 1 111 269 578 033 543 514 242 536 152 223 138 477 1 110

2016 1 249 603 696 078 654 752 285 720 123 776 144 030 26

2017 1 227 812 668 897 626 250 292 032 120 833 146 051 - 418

2018 - 52 028 32 958 6 162 -37 120 - 49 943 2 078 28 627

V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři "per saldo" prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005.
Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA
(Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od
dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v
hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru
služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.

Zdroj: Švýcarská národní banka

Kapitálový stav bez reinvestovaného výnosu (podle sektoru a odvětví) (v mil. CHF)

2014 2015 2016 2017 2018
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Celkem průmysl 391 820 395 974 413 888 159 886 180 990

Chemie a plasty 165 167 167 848 167 744 91 219 97 603

Kovy a stroje 41 523 38 179 41 004 13 734 14 796

Elektronika,
energie, optika a
hodinářství

62 830 63 391 71 965 44 327 56 652

Ostatní průmysl a
výstavba

120 943 124 190 129 032 10 607 11 938

Celkem služby 687 665 728 887 800 835 1 048 594 1 049 707

Obchod 111 503 130 489 130 097 160 466 163 09

Finanční a
holdingové
společnosti

374 441 395 475 452 143 762 350 771 105

Banky 84 929 81 388 85 567 24 064 23 332

Pojišťovny 72 038 75 068 83 619 31 783 30 864

Doprava a
komunikace

24 640 26 316 24 791 14 443 13 498

Ostatní služby 20 115 20 151 24 619 55 487 47 815

Celkem průmysl a
služby

1 079 486 1 124 861 1 214 723 1 208 480 1 230 696

Odvětvová struktura (v mil. CHF)

Typ kapitálu Podílový kapitál bez
reinvestic

Podílový kapitál bez
reinvestic

Podílový kapitál bez
reinvestic

Podílový kapitál bez
reinvestic

Odvětví a sektory Průmysl - Celkově Služby - Celkově Finanční a
hodingové

Celkem
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společnosti celkem

2014 110 654 625 629 387 365 736 282

2015 126 716 694 232 429 456 820 948

2016 138 133 887 821 612 772 1 025 953

2017 147 640 886 013 603 765 1 033 653

2018 180 990 1 049 707 771 105 1 230 696

Zdroj: Švýcarská národní banka, zahraniční investice ve Švýcarsku (SNB, Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz)

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

Investice v teritoriu

Švýcarsko patří mezi přední světové investory. Samo je pro zahraniční investice poněkud drahé, avšak ne nevýhodné.
Mimo tradiční kvality investovaných produktů je důvodem vysokého objemu švýcarských investic v zahraničí i skutečnost,
že ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je ve Švýcarsku o cca 25 % výše nastavena cenová hladina, která se přímo
dotýká např. i cenové úrovně pracovní síly. Vzhledem k tomu je ve Švýcarsku pro zahraniční investory příliš draho. Řada
výrob na území Švýcarska obtížně konkuruje výrobkům z jiných zemí. Z toho vyplývá nepoměr - velká převaha objemu
investic ze země nad objemem příchozích investic. Na druhou stranu je švýcarský trh celosvětově brán jako prestižní,
stabilní a kvalitní teritorium a mnoho zahraničních firem jej využívá jako propojovací kanál na jiné zahraniční trhy
(skandinávský, asijský, americký atd.).

Přímé zahraniční investice ve Švýcarsku
V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři "per saldo" prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005.
Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA
(Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od
dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v
hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru
služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.
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3. Vztahy země s EU
Ačkoliv není Švýcarsko členskou zemí EU, jako stát v srdci Evropy je ekonomicky, politicky i společensky s EU úzce
provázané. V členských zemí EU se hovoří třemi ze čtyř švýcarských úředních jazyků.
Evropská unie je s velkým odstupem nejdůležitějším obchodním partnerem Švýcarska. Přes polovinu zboží dováží
Švýcarsko do EU a téměř tři čtvrtiny dovozu pocházejí ze zemí EU.
Z těchto důvodů Švýcarsko pěstuje vztahy s EU a jejími členskými zeměmi na všech úrovních. Pěstování těchto vztahů
patří k zahraničněpolitickým prioritám Švýcarska. Za tímto účelem vyjednalo s EU různé smlouvy, včetně dvoustranných
dohod I a II.
Bilaterální dohody I. řeší především hospodářské aspekty.
Bilaterální dohody II. řeší otázky z oblasti politiky, jako např. azylovou politiku, životní prostředí a bezpečnost.
Mezi Evropskou unií a Švýcarskem byla uzavřena dohoda o volném obchodu. Spolková vláda a EU se dosud nedohodly na
společném konceptu rámcové dohody. Spolková vláda předložila dne 7. posince 2018 návrh textu ke konzultacím s
relevantními partnery (parlament, odbory, kantony, atd.) ke stanovisku. Teprve na základě výsledků těchto konzultací se
obrátí na EU s rozhodnutím, zda dohodu podepíší či nikoliv. Návrh znění dohody spolkové vlády s nejvíce
zainteresovynými subjekty byl v rámci intenzivních konzultací projednáván v 1. polovině roku 2019. Spolková vláda na
svém zasedání dne 7. června 2019 zprávu o konzultacích schválila a rozhodla se některé body návrhu textu vyjasnit.

Nová dohoda by měla m.j. objasnit, jak řešit spory týkající se bilaterálních smluv. Dle vyjádření spolkové vlády se rámcová
dohoda týká 5 ze 120 smluv. Tyto zajišťují Švýcarsku přístup na trh EU. Návrh dohody se zaměřuje především na dohodu
o volném pohybu osob, pozemní dopravu, leteckou dopravu, technické překážky obchodu a dohodu o zemědělství.
Švýcarská vláda připravuje legislativu, která by zbavila zemi pověsti daňového ráje, avšak složitost legislativních procedur
toto úsilí prodlužuje. V prosinci 2017 byla země zařazena na "šedý seznam" daňových rájů podle kritérií EU, neboť
Švýcarsko sice ještě nesplnilo standardy OECD, ale spolupracuje s EU včetně příslibu přijetí účinné legislativy. V žebříčku
konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Index 2017-2018), který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF),
se Švýcarsko v r. 2019 umístilo na 5. pozici ze 137 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

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

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein

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

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Hospodářské vztahy mezi EU a Švýcarskem jsou úzce provázané. Členské země EU, zejména ty země, které sousedí se
Švýcarskem, jsou nejdůležitějšími obchodními partnery Švýcarska. Pro EU je po USA a Číně Švýcarsko 3. nejvýznamnějším
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obchodním partnerem.
Nejdůležitějšími obchodními partnery Švýcarska byly v r. 2018 (pro r. 2019 zatím nejsou údaje k dispozici) - měřeno podle
objemu obchodu

Země EU-28: 60 % z toho: Německo: 22 %, Itálie: 8%, Francie: 7%, Velká Británie: 4 %, Rakousko: 3 %, Zbytek EU: 16 %
USA: 12 %
Čína: 6%
Japonsko: 3 %
Zbytek světa: 19 %
K 31. 12. 2018 bylo 457 898 občanů Švýcarska nahlášeno k trvalému pobytu v EU.

Obchodní výměna mezi Švýcarskem a EU (údaje za rok 2018)

Částky v mil. CHF.

2016 2017 2018
Import Švýcarska ze
členských států EU

124 538,3 132 636,0 141 802,1

Export Švýcarska do
členských států EU

113 007,6 116 841,8 121 455,9

V r. 2018 bylo do Švýcarska ze členských zemí EU dovezeno zboží v celkové hodnotě 141,81 mld. EUR, což, měřeno na
celkový dovoz, odpovídá podílu 70,26 %.
V r. 2018 bylo ze Švýcarska do členských zemí EU vyvezeno zboží v celkové hodnotě 121,45 mld. CHF, což měřeno na
celkový vývoz odpovídá podílu 52,05 %.

Největším obchodním partnerem v rámci členských zemí EU je dlouhodobě a s převahou Německo

Částky v mil. CHF

2016 2017 2018
Import Švýcarska do
Německa

48 603,8 52 328,1 54 669,7

Export Švýcarska do
Německa

39 570,7 41 616,4 43 134,7

Zdroj: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc – Švýcarsko je velký a uznávaný dárce v oblasti rozvojové spolupráce i humanitární pomoci
dlouholetou tradici. Dle předběžných údajů OECD činila v r. 2018 výše jeho oficiální rozvojové pomoci (ODA) 3,1 mld.
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USD (tj. 0,44 % HND). Největšími příjemci švýcarské bilaterální rozvojové pomoci v r. 2017 byly Nepál, Myanmar/Barma,
Bangladéš, Kolumbie, Burkina Faso a Mali.

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) – Švýcarsko je členem od r. 1960. V r. 1972 uzavřelo ESVO dohodu o zóně
volného obchodu s ES a v r. 1992 dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) s EU. Švýcarsko se však po
záporném výsledku referenda v tomtéž roce naplňování dohody o EHP nezúčastňuje a vztahy s EU má upraveny
prostřednictvím bilaterálních dohod. Jako člen ESVO má nicméně v EHP pozorovatelský status v jeho pilíři ESVO, a vývoj
legislativy EHP i EU tak může bezprostředně sledovat.

Švýcarsko poskytlo ČR z rozvojových fondů novým členským zemím EU celkový vklad ve výši 110 mil. CHF na 38 projektů.
Příspěvky do rozvojových fondů na tyto programy byly ukončeny v roce 2017.

Dne 3. prosince 2019 schválil švýcarský parlament rámcovou pújčku pro druhý kohezní příspěvek vybraným členským
zemím EU. Parlament se však vyjádřil proti diskriminaci ze strany EU vůči Švýcarsku v případě ekvivalence burzy. Z tohoto
důvodu parlament rozhodl, že k závazkům založených na těchto rámcových půjčkách nedojde, pakliže a dokud EU od
diskriminačních opatření vůči Švýcarsku neodstoupí.
Podrobnější informace o příspěvcích Švýcarska do ČR viz. databáze projektů s ČR, Ročenka všech švýcarských příspěvků
za rok 2015, Schweizer Erweiterungsbeitrag Jahresbericht
2019zdroj: https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/de/home/news/publikationen.html/content/publikationen/de/eb/eb-jahresbericht-2018.html

• Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Tschechische Republik – Partnerland des Schweizer Erweiterungsbeitrags
• Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Partnerländer
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obě země pěstují velice dobré politické a hospodářské vztahy a jsou navzájem spojeny úzkými lidskými vztahy. Po
Pražském jaru v r. 1968 emigrovalo do Švýcarska okolo 13'000 československých uprchlíků a začalo zde budovat svůj
nový život. Švýcarsko a Česká republika pěstují úzké diplomatické vztahy a kontakty na vysoké úrovni. V posledních deseti
letech byla jedním ze stěžejních bodů bilaterálních vztahů spolupráce v rámci švýcarského kohezního příspěvku. I vztahy
obou zemí v oblasti kultury jsou intenzivní a rozmanité.

Česká republika patří k nejdůležitějším obchodním partnerům Švýcarska z „nových“ členských států EU a je významnou
zemí pro švýcarské investory ve střední Evropě.

Švýcarsko je 16. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, který se podílí 1,2 % na celkovém obratu českého
zahraničního obchodu. Na švýcarský trh směřuje 1,41 % českého exportu (15. místo). Ze Švýcarska pochází 0,97 %
celkového českého dovozu (aktuálně 19. místo). Velmi pozitivní je skutečnost, že od r. 2006 má ČR ve vzájemném
obchodě aktivní saldo. V Exportní strategii České republiky 2012–2020 je Švýcarsko zařazeno mezi tzv. zájmové země.
Růst obchodní výměny od roku 1993 je celkem rovnoměrný, s výjimkou krizových let 2008/2009, 2013 a 2016, kdy mírně
stagnoval. Od roku 2017 ovšem znovu ožil a výsledky za rok 2019 by měly znamenat další historické maximum. Velmi
slušná dynamika byla v roce 2019 zaznamenána zejména na straně vývozu, který ke konci roku 2019 vzrostl oproti
srovnatelnému období 2018 téměř o 20 %. Dovoz se zvýšil jen mírně (+ 3 %).

V České republice působí cca 120 švýcarských firem, které zaměstnávají více než 24 000 osob. Z nich 2/3 představují
výrobní závody a ostatní zastoupení. V posledních letech přibývá firem, které v ČR kromě výroby umisťují i výzkumné a
vývojové kapacity, např. ABB (v Brně a Trutnově), Novartis (v Praze), Rieter nebo Baumer.

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 výměna ČR - Švýcarsko (tis. EUR)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

EUR poř. Index EUR poř. Index EUR poř. Index EUR

2015 2 211
778

14. 107,9 1 286
894

19. 114,0 3 498
672

15. 110,1 924 884

2016 2 118
488

15 95,8 1 255
298

19. 97,5 3 373
786

17. 96,4 863 190

2017 2 251
161

15. 112,3 1 392
457

19. 107,8 3 643
535

18. 110,6 858 621
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2018 2 303
934

15. 102,3 1 462
249

19. 104,5 3 766
183

18. 103,2 841 684

2019 2 733
040

16. 119,8 1 502
188

18. 102,9 4 235
228

16. 113,2 1 230
852

S podílem 1,26 % na celkovém obratu zahraničního obchodu bylo Švýcarsko v r. 2019 16. nejvýznamnějším obchodním
partnerem ČR. Na švýcarský trh směřuje 1,54 % českého exportu (16. místo). Ze Švýcarska pochází 0,95 % celkového
českého dovozu (18. místo). Velmi pozitivní je skutečnost, že od r. 2006 má ČR ve vzájemném obchodě aktivní saldo.
V česko-švýcarské obchodní relaci jde o oboustranně vyspělou komoditní strukturu, na straně českého vývozu tvoří více
než 53 % zboží s vyšším stupněm zpracování (strojírenské výrobky, osobní automobily Škoda). Škála zboží, které si ČR
vyměňuje se Švýcarskem, je velice široká a zasahuje prakticky do všech výrobních odvětví.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zahraniční obchod - Český statistický úřad,

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu: Normální

Směr obchodu: Dovoz

Období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Nomenklatura zboží: SITC (2)

Data v tabulce jsou: s dopočty

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

54 Léčiva a
farmaceutické
výrobky

CH Švýcarsko 2 364 293 8 210 947

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

CH Švýcarsko 3 689 113 4 000 116

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

CH Švýcarsko 3 954 854 2 521 401

97 Zlato, nikoli
mincovní (kromě
rud a koncentrátů
zlata)

CH Švýcarsko 2 874 2 087 492

89 Různé výrobky,
j.n.

CH Švýcarsko 3 057 535 2 060 672

69 Kovové výrobky,
j.n.

CH Švýcarsko 6 867 813 2 003 718

72 Strojní zařízení
pro určitá odvětví

CH Švýcarsko 1 815 400 2 045 078
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průmyslu

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

CH Švýcarsko 492 476 1 257 648

59 Chemické
prostředky a
výrobky, j.n.

CH Švýcarsko 3 250 899 628 810

73 Kovozpracující
stroje

CH Švýcarsko 1 033 707 1 378 620

Typ výstupu : Normální

Směr obchodu: Vývoz
Období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Nomenklatura zboží : SITC (2)

Data v tabulce jsou: s dopočty

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

78 Silniční vozidla CH Švýcarsko 51 798 108 16 936 733

75 Kancelářské stroje
a zařízení k
automat.
zpracování dat

CH Švýcarsko 2 369 555 9 359 028

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

CH Švýcarsko 9 364 640 6 614 400

89 Různé výrobky,
j.n.

CH Švýcarsko 21 032 755 3 623 944

69 Kovové výrobky,
j.n.

CH Švýcarsko 37 746 434 3 957 507

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

CH Švýcarsko 12 801 215 3 374 655

76 Zařízení pro
telekomunikace a
pro záznam a
reprodukci zvuku

CH Švýcarsko 1 970 474 3 005 058

72 Strojní zařízení
pro určitá odvětví
průmyslu

CH Švýcarsko 4 977 728 1 421 916

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

CH Švýcarsko 1 053 001 1 540 371

62 Výrobky z pryže,
j.n.

CH Švýcarsko 6 582 917 958 239
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Zdroj: ČSÚ Databáze zahraničního obchodu

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Významnými partnery České republiky mimo EU jsou zejména USA, Švýcarsko a Rusko, které dohromady pokrývají téměř
15 % exportu služeb. České firmy zde hojně exportují finanční a dopravní služby, informační a komunikační služby,
inženýrské a architektonické služby, obchodní, stavební služby, sociální a zdravotní sféra apod.
Mezinárodní pravidla obchodu službami, kterými se řídí Česká republika i Švýcarsko, upravuje Světová obchodní
organizace (WTO) prostřednictvím Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), která vstoupila v platnost v roce 1995.
Jedná se o mnohostrannou dohodu mezi zeměmi, které jsou členy WTO (v současnosti 164 členů). Dohoda se vztahuje na
opatření, která ovlivňují obchod službami, ať jde o zákony, nařízení, směrnice, pravidla, rozhodnutí či administrativního
opatření. Dle GATS mají tato opatření respektovat hlavní principy, kterými jsou závazek poskytnutí přístupu na trh
(neomezovat přístup poskytovatelů služeb ostatních členů WTO), národního zacházení (zacházení jako s domácími
subjekty) a zacházení podle doložky nejvyšších výhod (zacházení jako se subjekty kteréhokoli jiného člena WTO). Dohoda
se však nevztahuje na nezbytná opatření k ochraně života, zdraví či veřejné morálky, k zajištění bezpečnosti a ochrany
základních bezpečnostních zájmů, k ochraně soukromí, či k dosažení dalších legitimních cílů. Dohoda pokrývá všechny
sektory služeb, s výjimkou těch, které jsou dodávány "při výkonu vládní moci", tedy nikoli na komerčním základě či v
rámci konkurence. Každý člen si ovšem sjednává individuální seznam závazků pro jednotlivé sektory služeb, s možností
uplatnění nezbytných dodatečných výjimek. Součástí dohody je také závazek k progresivní liberalizaci obchodu službami,
který předjímal postupné posilování úrovně liberalizace obchodu službami mezi členy WTO. Příslušná jednání nicméně
dosud pokračují bez dosažení nezbytného konsenzu.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Z českých firem dle databáze FDI Markets patří mezi hlavní investice z posledních let TIW AG do Zugu. Za významné
investice uplynulých let lze považovat odkoupení švýcarské společnosti Porzellan Langenthal AG českou firmou G.
Benedikt Karlovy Vary a společnosti Enkom AG českou firmou Suntel Group v r. 2019. Jinak české firmy realizují ve
Švýcarské konfederaci větší investice zřídka, agregovaná hodnota ke konci roku 2017 činila cca. 35 mil. EUR. Vzhledem
k tomu, že investice z ČR jsou v rámci EU marginální, novější údaje nejsou k dispozici. K českým firmám, které působí ve
Švýcarsku, náleží např. Suntel Group a.s. (telekomunikační společnost) ABRA Software (komplexní informační systémy),
Vetropack Moravia Glass (skleněné obaly), Top tisk (obaly s potiskem), Simplity (firemní datové systémy), Creative Dock
(budování firem a projektů na klíč), Prabos plus a.s. (obuv pro švýcarskou armádu), VegaTour (luxusní autobusová
doprava) či Noblessline (linková autobusová doprava).

Švýcarské investice v ČR

Celkový stav všech přímých zahraničních investic v České republice ke konci roku 2018 dosáhl 3 689,5 mld. Kč z toho 4,4
% tvoří švýcarské investice a nachází se tak na šesté příčce.. Největšími investory u nás jsou Nizozemí 18,6 %,
Lucembursko 16,8 % a Německo 16,4 %.

České pobočky Švýcarské společnosti ABB s obratem 15 miliard korun nalezneme v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a
Jablonci nad Nisou. Švýcarský strojírenský koncern, který se zaměřuje na energetiku a automatizaci průmyslu, v Česku
zaměstnává v celkem sedmi výrobních závodech a výzkumném centru kolem 3400 lidí. Až 80 procent produkce odtud
míří na export.
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Mezi významné švýcarské investory patří Lonza Group (Lonza Biotec, sídlící v Kouřimi, vyrábějící biotechnologické
produkty pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zaměstnává 375 lidí), Schaltag (Schaltag CZ s.r.o. sídlící v Ústí nad
Orlicí, výrobce rozvaděčů, mechatronické a robotické systémy, interaktivní systámy obrazovek atd.). Dále pak největší
farmaceutické splečnosti na světě jako Novartis a Roche. V oblasti strojírenství je to například Alpiq, Bystronic, Datwyler,
Emil Frey, Schindler, Stadler atd.

České investice ve Švýcarsku

Stav českých přímých investic v zahraničí ke konci roku 2018 dosáhl 921,2 mld. Kč z toho 3,1 % ve Švýcarsku. Švýcarsko je
tak pro ČR sedmým největším investičním teritoriem.

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/PZI_2018_CZ.pdf

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Švýcarskem existuje rozsáhlá smluvní základna, která pokrývá všechny důležité oblasti vzájemných vztahů.
Sukcese ČR do smluv se Švýcarskou konfederací byla ukončena výměnou nót dne 24. února 1994. Po vstupu ČR do EU
byly některé smlouvy vypovězeny anebo modifikovány, aby vzájemná smluvní základna odpovídala právu EU.
Z posledně uzavřených smluv se občanů asi nejvíce týká dohoda o volném pohybu osob, která m.j. umožňuje cestovat
pouze s občanským průkazem (se strojově čitelnou zónou).
V souvislosti se vstupem do Evropské unie a nutností uvést všechny své mezinárodně-právní závazky do souladu
s právem ES/EU navrhla ČR v r. 2005 švýcarské straně renegociaci Dohody mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o
podpoře a vzájemné ochraně investic (s platností od 7. srpna 1991). Švýcarsko s návrhem ČR na renegociaci Dohody
souhlasilo, avšak požadovalo podrobnější vysvětlení k návrhu na úpravu článků o národním zacházení a doložce
nejvyšších výhod. V únoru 2010 Švýcarsko potvrdilo přijetí detailního zdůvodnění našich návrhů. V současné době MF ČR
připravuje návrh nové vzorové dohody o podpoře a ochraně investic, a očekává se tedy, že po jeho dokončení MF ČR
osloví švýcarskou stranu s komplexním návrhem úprav sjednávané nové dohody.
Obě země podepsaly 11. září 2012 Protokol ke Smlouvě mezi Vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. (Smlouva je v platnosti od 23. října 1996.) Protokol tvoří nedílnou
součást Smlouvy a přispívá k větší právní jistotě a k lepší koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující
k omezení případných daňových úniků a podvodů. ČR Protokol ratifikovala 28. února 2013, švýcarská strana ukončení své
ratifikační procedury notifikovala ČR 11. října 2013, čímž protokol ve stejný den vstoupil v platnost.
1. ledna 2015 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou Spolkovou radou o vzájemném
zastupování ve vydávání víz. Švýcarsko bude Českou republiku zastupovat ve vydávání krátkodobých víz v Jihoafrické
republice (Kapské Město), v Súdánu, v Pobřeží slonoviny a v Kyrgyzstánu. ČR bude zastupovat Švýcarsko ve vydávání
krátkodobých víz v Mongolsku.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc

Švýcarsko je významný dárce v oblasti rozvojové spolupráce i humanitární pomoci, který má v poskytování mezinárodní
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pomoci již dlouholetou tradici. Členem Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) je Švýcarsko od r. 1968.
V r. 2019 investovalo Švýcarsko do veřejné rozvojové pomoci (ODA) 0,44 % svého hrubého národního důchodu, resp. 3
074 mld. CHF, což činí o 42 mil. CHF více, než v r. 2018. Tím zůstává podíl ODA v porovnání s r. 2018 stabilní, nicméně se
ocitl pod parlamentem stanovenou cílovou hodnotou 0,5 %. Podíl Švýcarska tak rovněž zůstává pod průměrem členských
zemí EU (0,47 %).
Náklady na podporu uprchlíků, žadatelů o azyl a dočasně přijatých osob ve Švýcarsku činily v r. 2019 284 mil. CHF. To
odpovídá 9 % ODA. Bez ohledu na náklady na azyl činil podíl veřejné rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu
0,40 %, čímž zůstal na úrovni z r. 2018.
Mezinárodní spolupráce Konfederace je uskutečňována zejména prostřednictvím Ředitelství pro rozvoj a spolupráci
(DEZA) Spolkového ministerstva zahraničních věcí, Státního sekretariátu pro hospodářské záležitosti (SECO) a oddělení
pro lidskou bezpečnost (AMS) Spolkového ministerstva zahraničních věcí. Rámcové půjčky těchto tří správních jednotek
činí 70 - 75 % švýcarské rozvojové pomoci. K tomu se ještě přičítají výdaje dalších státních institucí a příspěvky od
kantonů a obcí.
V mezinárodním srovnání se Švýcarsko v r. 2019 umístilo na 8. místě žebříčku DAC (Development Assistance Committee -
Výbor pro rozvojovou pomoc).
Spolkové ministerstvo zahraničních věcí zahrnuje do rozvojové pomoci vedle rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
rovněž „technickou spolupráci s východní Evropou“. Výše zmíněný švýcarský příspěvek na kohezi rozšířené EU o celkovém
objemu 1 mld. CHF vznikl restrukturalizací finančních prostředků vyčleněných pro poskytování rozvojové pomoci, tedy
bez důsledků pro švýcarský státní rozpočet.

Swiss official development assistance (ODA) 2015 - 2018 (mil. CHF)

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019

Bilateral
ODA

Multilateral
ODA

Total
ODA

Bilateral
ODA

Multirateral
ODA

Total
ODA

Bilateral
ODA

Multilateral
ODA

Total
ODA

Bilateral
ODA

Multilateral
ODA

Total
ODA

Confederation2 666,6 768,2 3 434,8 2 236,8 795,4 3 032,2 2 216,0 746,2 2 962,2 2 284,6 724,2 3 008,8

Swiss
Agency
for
Development
and
Cooperation
(SDC)

1 508,2 668,8 2 177,0 1 383,4 687,9 2 071,3 1 427,8 636,9 2 064,7 1 473,4 620,5 2 239,8

Humanitarian
aid

424,6 56,2 480,8 434,1 53,0 487,1 439,7 56,5 496,1 456,2 52,9 509,1

Development
cooperation

929,1 611,5 1 540,6 812,0 633,8 1 445,8 852,7 579,3 1 432,0 877,3 566,6 1 443,9

Cooperation
with
Eastern
Europe
and the
CIS

154,6 1,1 155,6 137,3 1,1 138,4 135,5 1,1 136,5 139,9 1,0 140,9

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

44/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.businessinfo.cz/svycarsko


State
Secretariat
for
Economic Affairs
(SECO)

306,1 0,9 307,0 329,7 0,4 330,1 318,2 0,4 318,6 323,3 0,4 323,7

Development
cooperation

227,3 0,4 227,7 248,3 0,4 248,7 216,4 0,4 216,8 228,2 0,4 228,6

Cooperation
with Eastern
Europe

82,2 0,5 82,7 85,0 .. 85,0 75,4 - 75,4 65,2 - 65,2

Loyan
repayment

-3,4 - -3,4 -3,6 - -3,6 -3,6 - -3,6 - - -

Federal
Department
of
Foreign Affairs
(FDFA)

108,9 36,3 145,3 172,6 43,2 215,8 176,5 44,2 202,7 1 655,1 666,6 2 321,7

Civil
peace
promotion
and
human
rights

73,6 20,6 94,2 77,1 3,6 80,8 77,0 4,9 82.0 - - -

Others
contributions

35,3 15,8 51,1 15,8 39,6 55,4 14,5 39,3 53,8 15,3 31,5 46,8

Network
of
Swiss
representations
abroad

79,7 - 79,7 84,9 - 84,9 90,0 - 90,0

Federal
Department
of
Economic
Affairs,
Education
and
Research

47,1 6,2 53,3 8,6 6,8 15,4 9,3 7,2 16,5 332,8 9,1 341,9
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(EAER)

Swiss
Investment
Fund
for
Emerging
Markets
(SIFEM)

38,0 - 38,0 30,0 - 30,0 30,0 - 30,0

Scholarships
to foreign
students
in
Switzerland

6,7 - 6,7 7,0 - 7,0 6,8 - 6,8 6,7 - 6,7

Other
contributions

2,4 6,2 8,6 1,5 6,8 8,4 2,5 7,2 9,7 - - -

State
Secretariate
for
Migration
(SEM)

682,1 - 682,1 331,2 - 331,2 276,7 - 276,7 288,1 0,6 288,7

Assistance
for
asylum
seekers
in
Switzerland

663,6 - 663,6 315,7 - 315,7 267,9 - 267,9 277,7 - 277,7

Cooperation
on
migration
and
return
assistance

18,5 - 18,5 15,5 - 15,5 8,7 - 8,7 10,4 0,6 11,0

Federal
Department
of
Defence,
Civil Protection
and Sports (DDPS)

0,5 - 0,5 1,1 - 1,1 0,9 - 0,9 0,6 - 0,6
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Activities
for
promotion
of
peace
and
security

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

Material
and
suplies
for
humanitan
purposes

- - - 0,8 - 0,8 0,6 0,6 - - -

Federal
Office
for the
Environment
(FOEN)

8,4 39,6 47,9 8,2 40,1 48,3 5,1 40,2 45,2 5,6 40,3 45,9

of
which:
contributions
to
international
organizations

7,2 39,6 46,8 7,0 40,1 47,2 5,1 40,2 45,2 - - -

Other
federal
offices

5,3 16,4 21,7 2,1 16,9 19,0 1,6 17,4 19,0 - - -

Cantons
and
municipalities

75,0 - 75,0 57,9 - 57,9 60,0 - 60 65,0 - 65,0

Total 2 741,6 768,2 3
509,8

2 294,7 795,4 3 090,0 2276,0 746,2 3 022,2 2
349,6

724,2 3 073,7

ODA as
% of
gross
national
income
(GNI)

0,54 % 0,44% 0,46% 0,44 %
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Zdroj: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Switzerland's official development assistance in 2019
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapu oborových příležitostí ve Švýcarsku naleznete
zde:https://www.businessinfo.cz/navody/svycarsko-mapa-oborovych-prilezitosti-perspektivni-polozky-ceskeho-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

Příležitosti pro český export

▶ Automobilový průmysl

Perspektivním segmentem automobilového průmyslu jsou jednostopé i dvoustopé dopravní prostředky pro volnočasové
aktivity, které respektují specifika polohy a orografické členění Švýcarska a jsou přizpůsobeny potřebám místního
náročného spotřebitele.

▶ Chemický průmysl

Chemický a zejména farmaceutický průmysl vyváží ročně produkty za 104,4 mld. CHF. Jedná se tak o nejdůležitější
švýcarské exportní průmyslové odvětví, které zaznamenalo v roce 2018 nárůst oproti roku 2017 o téměř 29 %. České
firmy se mohou stát subdodavateli (např. strojního či laboratorního zařízení a vybavení) pro švýcarské chemické
a farmaceutické koncerny. Perspektivní možností je spolupráce českých center excelence s adekvátními hi-tech partnery.

▶ ICT

Perspektivní jsou především softwarové, antivirové a inteligentní aplikace. Technická řešení, kterými disponují např.
švýcarské banky, pojišťovny a velké korporace, byla vyvíjena v 70. letech 20. století. S ohledem na vysoké náklady na jejich
údržbu a jejich zastaralost bude mít švýcarský trh nejméně do roku 2024 vysokou absorpční schopnost právě pro
nejmodernější inovovaná technologická řešení, a to zejména v oblasti vývoje a správy IT systémů.

▶ Obranný průmysl

Švýcarský stát vynakládá ročně značnou sumu na zbrojní programy. V roce 2018 činily vojenské výdaje ve Švýcarsku
zhruba 4,7 mld. CHF, což je 0,7 % HDP. Po letech stabilního růstu dosáhly ve srovnání s předchozími deseti lety nového
maxima. Švýcarští obyvatelé mají tradičně kladný vztah k nejrůznějším formám osobní obrany. Vzhledem ke všeobecně se
zhoršující bezpečnostní situaci ve světě je místní trh připraven absorbovat nabídky obranných prostředků, např. krátkých
palných zbraní.

▶ Stavební průmysl

Přestože se vláda v návaznosti na výsledek lidového referenda „Alpská iniciativa“ (přesunutí zejména kamionové dopravy
ze silnice na koleje) zavázala, že nebude rozšiřovat silniční síť, probíhají ve zvýšené míře rekonstrukce té existující. Údržba
a opravy silniční sítě, především pokud jde o mosty a tunely, patří mezi hojně podporované a nutné činnosti. Dle
programu PEB (plán úpravy a odstranění zúžených dálničních úseků) z roku 2014 se na tyto silniční práce vyčlenilo do
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roku 2030 6,5 mld. CHF.

Strategickým projektem na dlouhá léta je výstavba druhého silničního tubusu Gotthardského tunelu, který jednak lépe
propojí jižní kanton Ticino se zbytkem země, jednak bude klíčovou transevropskou tepnou. Jedná se o miliardovou
investici a tudíž i o významnou příležitost napříč obory. Budou požadovány komodity k přípravě, výstavbě, resp. opravě
tunelu, neboť i stávající téměř dvacetikilometrový tubus bude potřebovat údržbu a sanaci.

Perspektivní je také oblast protihlukových zábran a staveb. Ročně na tato opatření vydá ministerstvo životního prostředí,
dopravy, energie a komunikace cca 10 mil. CHF. V rozmezí let 2016 až 2019 obdržely švýcarské kantony 976 mil. CHF na
250 projektů ke zlepšení životního prostředí. Z toho vyplývá, že tento vývoj stát podporuje a dá se očekávat, že zelené
projekty budou hojně financovány i nadále. Značná část prostředků jde do vodního hospodářství, sanace údolních
přehrad, čištění vod, opravy hrází, apod.

▶ Strojírenský průmysl

Jde o tradiční a perspektivní obor – rostoucí sektor švýcarského průmyslu potřebuje přesné obráběcí stroje. Hi-tech je
klíčovou převodovou pákou švýcarského průmyslového rozvoje a vývozu. Uplatnění tedy naleznou špičková a špičkově
vybavená zařízení.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V roce 2020 Švýcarsko dokončuje nový materiál Gesundheit 2030, který navazuje na právě dobíhající osmiletý plán.
Kromě nových elementů, jako je inovační strategie eHealth 2.0, cílená na digitalizaci zdravotnictví v linii
pacient-lékař-lékárna-zdravotní pojišťovna, nebo posílení biomedicínského výzkumu a technologie se dále počítá i s
rostoucí potřebou zabezpečit životní podmínky stárnoucí populace. Významnou součástí materiálu je také zajištění
pečovatelské péče – ve Švýcarsku chybí odborně vzdělaný personál. Poptávané jsou služby lékařské, dentální, nemocniční
a služby fyzioterapeutů. Z nemocnic je signalizován zájem o zajištění sterilního prostředí. Potenciál tak mají speciální
aplikace, např. nano nátěry a malby.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Švýcarské zemědělství je mimořádně štědře dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se počítá s vysokými
přímými platbami subvencí producentům. Pro české exportéry se nabízí prostor kromě dodávek zemědělských strojů
i u tradičních a vysoce kvalitních zemědělských komodit, především chmele.

▶ Zpracovatelský průmysl

Luxusní segment zpracovatelského průmyslu je se 47 mld. CHF druhou největší exportní branží po chemickém průmyslu.
Hodinářský průmysl ve Švýcarsku od roku 2018 opět roste i přes dlouhodobější potíže z důvodu nadhodnoceného CHF.
Existuje prostor pro dílčí subdodávky z České republiky, která má ve Švýcarsku v tomto odvětví dobrou pověst.

▶ Železniční a kolejová doprava

Rozhodnutím vlády o financování a rozšíření železniční infrastruktury v rámci programu FABI byl položen základní kámen
pro zachování výkonného švýcarského železničního systému, tzn. financování kolejí, mostů, tunelů, trolejových vedení a
dalších zařízení. Výstavba bude probíhat na etapy. Parlamentem schválený první krok výstavby na období do r. 2025
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zahrnuje projekty ve výši 6,4 mld. CHF, přičemž souběžně budou do r. 2025 realizovány další projekty na základě dříve
schválených programů. Parlament již odsouhlasil i projekty pro druhý krok výstavby na období do r. 2030. Hustá síť
veřejné dopravy ve městech rovněž prochází kontinuální modernizací. Výstavba železniční sítě pokračuje i s ohledem
na kladný výsledek „Alpské iniciativy“. Produkty související s výstavbou tratí i s dodávkami pro vlakové/tramvajové
soupravy včetně IT řešení (např. řízení a optimalizace dopravy) budou dlouhodobě patřit mezi zájmové zboží.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou
osobní

HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro
přepravu osob

Železniční doprava HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí žel. tramvaj

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Stavební průmysl HS 2523 - Cement portlandský hlinitanový struskový
apod.

HS 6907 - Dlaždice obkládačky apod. keramické
neglazované

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

HS 7304 - Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa,
oceli

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

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

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače
apod.
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Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 9401 - Sedadla ne lékařská apod. i proměnitelná v
lůžka

Chemický průmysl HS 3805 - Silice terpentýnová borová sulfátová aj

HS 6909 - Výrobky keram pro laboratoře chemický aj
účel

Zpracovatelský průmysl HS 9114 - Části součásti hodinářské ostatní

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Zábava a volný čas HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a
ostatní bezmotorové prostředky pro létání

Obranný průmysl HS 3602 - Připravené výbušniny, jiné než prachové
výmetné slože

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo
9304

ICT CPC 84 – Služby (Specifická IT/softwarová řešení,
perspektivní oblasti kybernetické bezpečnosti)

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí

5.2 Kalendář akcí

2020
Švýcarské veletrhy jsou ovlivněny následky koronavirové krize. Vzhledem k bezpečnostním opatřením z března
2020 se termíny veletrhů ruší, a nebo přesouvají na druhou polovinu roku. Některé veletrhy jako například
BEA2020 se konají online na internetu.
Aktuální informace o všech švýcarských veletrzích naleznete zde:
https://www.messeninfo.de/Messen-Schweiz-Z42-S3.htmlhttps://www.linker.ch/eigenlink/messen.htm

Ekonomický specialista Velvyslanectví České republiky v Bernu pravidelně navštěvuje a monitoruje největší a
nejzajímavější švýcarské veletrhy. Pro více i nformací proto neváhejte kontaktovat:
E-mail:commerce_bern@mzv.cz
Tel.: +41313504080
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Články a fotografie naleznete na našich
stránkách: https://www.mzv.cz/bern/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_ve_svycarsku/index.html

2019:

• 89. Ženevský mezinárodní autosalon, Ženeva, 7.–17. 3.
• BEA2019 Bernský zemědělský veletrh, Bern, 26. 4. - 5. 5. www.bea-messe.ch
• AE2019 Automation Electronics veletrh, Ženeva, 5. - 6. 6. www.easyfairs.com
• Art Basel Basilejský veletrh umění a desigenu, 13. - 16. 6. www.artbasel.ch
• Green Mobility Suisse, zelený automotiv veletrh, Bern, 30. 8. - 1. 9.
• Swiss Medtech Expo, veletrh lékařské techniky, Lucern, 10.–11. 9.
• Creativa Zürich, veletrh kreativity, Curych 3. - 6. 10. www.creativa-schweiz.ch
• Züspa, veletrh zábavy a zážitků, Curych, 28. 9. - 6. 10. www.zuespa.ch
• Business Innovation Week, veletrh inovací 4.0, komunikaci a marketing, Curych, 1. - 3. 10.
• BASLER Weinmesse, vinařský veletrh, Basilej, 26. 10. - 3. 11.
• Berufsmesse, veletrh profesního vzdělávání, Curych, 19. - 23. 11. www.berufsmessezurich.ch
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Mezi Evropskou unií a Švýcarskem byla uzavřena dohoda o volném obchodu, což nahrává českým exportérům. V prosinci
2017 byla země zařazena na „šedý seznam" daňových rájů podle kritérií EU, neboť Švýcarsko sice ještě nesplnilo
standardy OECD, ale spolupracuje s EU včetně příslibu přijetí účinné legislativy.
Obecné pravidlo „kvalita za rozumnou cenu" má pro český produkt na místním trhu ve snaze zaujmout švýcarského
zákazníka obzvlášť veliký význam. Business jazykem je jako všude na světě angličtina, nicméně znalost úředních jazyků
Švýcarska (NJ, FJ, IJ) je vždy výhodou, zvyšuje „komfort“ komunikace při delší spolupráci i důvěryhodnost před švýcarským
partnerem. Doporučujeme tedy popisy českého zboží a jeho propagaci v místních jazykových mutacích.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Vstup na švýcarský trh
Prosadit se na švýcarském trhu bez obchodních zástupců je velmi obtížné.
Ke konzultacím je možné využít následující kanály:

• Obchodní komora Švýcarsko – Střední Evropa, SEC, výkonná ředitelka Felicitas Y. Gawenat.
• HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika, ředitelka Alena Koukalová.
• Switzerland Global Enterprise (SGE) Centrum pro podporu zahraničního obchodu Švýcarska, zodpovědná osoba pro

ČR Katalin Dreher-Hajnal.
• Swissmem, Doris Anthenien Häusler, Legal Counselor, zodpovědná za zahraniční kontakty.
• Handel Schweiz, obchodní organizace

Celkově Swissmem zastřešuje cca 1000 firem, z toho je 85% malých a středních podniků, viz konkrétní přehled
zorganizovaných firem. Ve Švýcarsku zaměstnávají účastnické firmy cca 330 000 pracovníků, dalších cca 500 000 pracuje
v zahraničních firmách.
Z pozice zastřešující struktury je Swissmem připraven distribuovat na členskou základnu případné dotazy/požadavky
zájemců z ČR o konkrétní ekonomickou aktivitu/poptávku.
Handel Schweiz (Swiss Trade) sdružuje švýcarské ochodní firmy s cílem usnadňovat vzájemně výhodný mezinárodní
obchod prostřednictvím liberalizace a odstraňováním obchodních překážek. Organizace se sídlem v Basileji zastřešuje
přes 30 svazů, které zahrnují cca 3 500 podnikatelských subjektů.
Z pozice zastřešující struktury je Handel Schweiz připraven distribuovat na členskou základnu případné
dotazy/požadavky zájemců z ČR o konkrétní ekonomickou aktivitu/poptávku.

Využívaní místních obchodních zástupců:
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• www.handelsagent.ch/index.html (jedná se o placenou službu)
• Kontakt na obchodní zástupce (agenty) prostřednictvím inzerátu na VKA – Verband Kaufmännischer Agenten der

Schweiz
• Viz také seznam advokátních a poradenských kanceláří.

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

Celní systém

Spolková celní správa Eidgenössische Zollverwaltung EZV. Zde lze nalézt v německém, francouzském, italském a
anglickém jazyce veškeré informace stran dovozu, vývozu a tranzitu zboží z, do a přes Švýcarsko.
(Pozn.: Spolková celní správa předmětné informace v českém jazyce neuvádí)
Zboží, které je určeno k definitivnímu dovozu do švýcarského celního prostoru, musí být dopraveno a předloženo na
některé ze švýcarských celních stanic, a buď v elektronické, nebo písemné podobě nahlášeno k celnímu odbavení.
Odbavení obchodního zboží je možné pouze v úřední hodiny určené pro odbavení zboží, a to lze na většině švýcarských
celních přechodů pouze od pondělí do pátku, některé větší celní stanice úřadují dodatečně i v sobotu dopoledne; celní
odbavení není možné provádět v době státních svátků: Přehled celních úřadovenKromě správně vyplněné přihlášky
k celnímu odbavení je nutné předložit i další odpovídající doprovodné doklady: faktury, případná potvrzení o původu
zboží, povolení / expertízy, úřední potvrzení, analýzy, certifikáty. Podle okolností mohou být prospěšné i přepravní
doklady, jako např. nákladní list, dodací list, potvrzení o váze zboží, atd.
Výše celního poplatku závisí na druhu, materiálu, povaze, použití a váze obchodního zboží. Bývá zpravidla vypočítáván
z hrubé váhy zboží. Pro výpočet cla je směrodatný stav a váha zboží v momentě celního odbavování. Dovozní poplatky
musí být zpravidla zaplaceny v hotovosti na místě nebo jiným přípustným či dohodnutým způsobem.
Za určitých podmínek lze zboží do Švýcarska dovézt osvobozené od celních poplatků nebo může být poplatek redukován
– viz informace o zboží pocházejícím ze zemí, se kterými má Švýcarsko uzavřenou dohodu o volném obchodu.
Efektivní celní poplatek se vypočítá ze švýcarského celního sazebníku.
Dle celního číselného kódu zboží lze v tomto on-line sazebníku ověřit výši cla při dovozu do Švýcarska.
Kromě případného celního poplatku podléhá obchodní zboží dani, která činí 7,7 % z vyměřovacího základu. U některých
druhů zboží, jako např. u potravin, knih, časopisů nebo léků, platí redukovaná sazba daně, která činí 2,5 %.
Další informace. Viz také bod 6.10

Ochrana domácího zemědělství
• Dovozní kontingenty převážně globálního charakteru
• Povinnost převzetí tuzemské výroby v určitém poměru k dovozu
• Třífázový systém pro čerstvou zeleninu a ovoce regulující dovoz v závislosti na potřebách trhu
• Celní přirážka brzdící dovoz po překročení kritické hranice pro odbyt vlastní výroby
• Dovozní monopol na máslo a nejdůležitější krmiva
Zemědělství – předpisy pro dovoz zemědělských výrobků

Pro dovoz zemědělských produktů je potřeba znát/mít číslo celního tarifu dováženého výrobku. Pokud jej dovozce
nezná/nemá, je nutné obrátit se na Spolkovou celní správu, která poskytne relevantní informace, tyto lze rovněž
ověřit/získat prostřednictvím elektronického celního tarifu Tares.

Obecné povolení k dovozu (Generaleinfuhrbewilligung GEB)

Pro dovoz mnohých zemědělských produktů je třeba mít speciální povolení. Tato povolení vydává mj. Spolkový
zemědělský úřad na žádost soukromých a právnických osob, jakož i společenství osob, které mají bydliště nebo sídlo ve
švýcarském celním prostoru.
GEB je zdarma, platí neomezeně a je nepřenosné. GEB ale automaticky nezaručuje nárok na dovoz výrobku za nízkou
kontingentní/kvótní celní sazbu, resp. bezcelně; k tomu je potřeba přidělení kontingentního/kvótního podílu nebo
dohodu o využití (viz. AEV14 online).
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Kontingenty/Kvóty

Mnohým produktům a skupinám produktů jako jsou např. maso, uzeniny, řezané květiny, ovoce, zelenina, brambory,
ovce, hovězí skot, koně, mléčné produkty se přidělují celní kvóty. Vlastní-li dovozce kvótní podíl, pak může odpovídající
zboží dovážet za nižší kvótní celní sazbu, resp. bezcelně. Pokud ovšem dovozce žádný kvótní podíl nevlastní, platí
podstatně vyšší mimokvótní celní sazbu, tzv. AKZA. Dovozy za AKZA jsou sice možné kdykoliv a v neomezeném množství,
je však třeba vzít na vědomí, že AKZA mohou být velmi vysoké.

Postupy přidělování celních kontingentů

Dražba
Dražby bývají vypisovány ve Švýcarském obchodním rejstříku SHAB a na webových stránkách Spolkového zemědělského
úřadu Bundesamt für Landwirtschaft BLW. Předplatitelé obdrží informační bulletin prostřednictvím emailu (předplatné na
www.eversteigerung.ch pod „informační bulletin: vypsání dražby“). Účastníci mají možnost až do uplynutí lhůty
(Gebotsfrist) podat maximálně pět různých nabídek. V rámci dražby bude množství kvót přidělováno dle nejvýše nabízené
ceny v sestupném pořadí. Výsledky aukce jsou publikovány ve věstníku.
Podíl na trhu („tzv. porovnávací čísla“)
Pro rozdělování kontingentů předmětné komodity budou dovozy předchozích let rozděleny ve formě procentuálních
podílů na trhu.

Systém „First come, first served" na Spolkového úřadu pro zemědělství vystavujícím povolení
Kvóta bude rozdělována od oficiálně stanoveného dne, a to dle pořadí, v jakém byla u Spolkového úřadu pro zemědělství
vyplněná a podaná žádost. Rozdělování probíhá, dokud jsou účastníci.

Sytém „First come, first served" na hranicích
Kvóta bude rozdělována od oficiálně stanoveného dne. Dovoz trvá do vyčerpání limitu. Směrodatný pro využívání kvót je
okamžik celního ohlášení, a proto jsou kvóty spravovány Celním úřadem. Informationen Firmen – Stand der Kontingenge.

Elektronická dražba
Na webových stránkách je možné odevzdat nabídku na dražbu kontingentu online, kde je možné také kontrolovat
průběh. Elektronický formulář pro přihlášku, jakož i objednávku potřebných certifikátů a návod pro uživatele lze nalézt na
adrese: AEV14online, eVersteigerung und Newsletter „Versteigerungen“.

AEV 14 Online
Použitím internetové aplikace AEV14 online lze sledovat, zdali byly kvótní podíly přiděleny, současně lze ověřit aktuální
saldo kvót. Pomocí této aplikace je také možné předat kvótní podíly k využití dalším oprávněným osobám.
Elektronický formulář pro přihlášku, jakož i objednávku potřebných certifikátů a návod pro uživatele, lze nalézt na:
AEV14online, eVersteigerung und Newsletter „Versteigerungen“.
Zdroj: Spolkový úřad pro zemědělství

Vykonávání státní kontroly
• kontrola kvality (osivo, ovocné dřeviny a pod.)
• kontrola z důvodu veřejného pořádku a bezpečnosti (válečný materiál, munice aj.)
• kontrola k ochraně zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin
• kontrola z kulturně politických důvodů (u hraných filmů)
• kontrola z důvodů veřejné morálky (literatura, obrazy, filmy)
• kontrola z důvodů hospodářského zásobování země (životně důležité zboží - oleje, antibiotika, cukr, krmiva)
• dovoz textilií (zamezení dovozů za mimořádně nízké ceny)
• dovozy na základě dovozního osvědčení (v zájmu zamezení reexportu určitého zboží)
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Překážky

V rámci databáze přístupu na trh (Market Access Database) je možné obeznámit se s konkrétní výší cel uplatňovaných na
dovozy do Švýcarska, případně s dalšími překážkami přístupu na trh, jak je signalizují vývozci z členských států Evropské
unie. Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v
českém jazyce.

Ochrana domácího trhu

Švýcarsko jako člen WTO se musí důsledně řídit úmluvami, které při vstupu do této organizace podepsalo. V praxi to
znamená, že kromě potravin by měl být dovoz liberální. Současně je však nutno uvést, že švýcarský trh je trhem relativně
uzavřeným a chráněným.
Specifickou netarifní překážkou a ochranou domácího trhu jsou kontroly všeho druhu. Především čeští zaměstanci jsou
vystaveni velmi důkladným a častým kontrolám. Podobně je tomu např. u kamionové dopravě, která je vystavena
nekompromisním kontrolám jak ze strany celníků, tak ze strany policie.

Kontroly kamiónů ve Švýcarsku – důvody a pravidla pro řidiče a majitelé spedičních firem

Z bezpečnostních důvodů a na základě hesla „co neodpovídá platným předpisům, nejede“ kontrolují švýcarští policisté
řidiče kamiónů i technický stav vozidel samotných.
Celní správa kontroluje obsah nákladu. K dispozici mají nejnovější technologie. Nesrovnalosti je třeba odstranit před
pokračováním v cestě. Je vybíraná kauce, která se po ukončení správního řízení mění v pokutu. Proti rozhodnutí soudce je
možné se odvolat.
Tato informace byla zpracována za účelem vyhnutí se zejména jazykovým nedorozuměním mezi policii a řidičem/
spediční firmou při kontrolách těžké silniční dopravy.
Upozorňujeme na to, že velvyslanectví není účastníkem řízení o dopravních přestupcích v nákladní dopravě a tak se
nemůže zabývat problematikou např. hodnocení způsobu, jakým byl nákladní vůz naložený, či zda byly jeho světla nebo
brzdy správně seřízené, ani souvisejícím jednáním s policii/ celní správou.
Doporučujeme, aby před vstupem na švýcarské území byla používaná vozidla pečlivě kontrolována za účelem vyhnutí se
obtížím – švýcarští policisté ani celníci nejsou připraveni k jakémukoli druhu diskuse na místě shledání závady.

Důvody a způsoby kontroly
Jedním z hlavních motivátorů neúprosnosti kontrol a budování profesionálních kontrolních středisek, byla nehoda
v gotthardském tunelu z roku 2001, během které došlo k požáru a po následné nehodě na horské cestě přes průsmyk
ke kompletnímu uzavření trasy od Basileje na severu až do Chiassa na jižní straně země.
Cílem veškerých kontrol je, aby byla zlepšena bezpečnostní situace na švýcarských silnicích, které jsou častokrát užší a
strmější než jinde v Evropě a tak kladou zvýšené nároky na účastníky dopravy. Riziko nehod v úzkých tunelech a na
mostech je všude navíc potencováno tím, že zde jsou z vojensko-strategických důvodů připravené zabetonované nálože
dynamitu, které mají v případě válečného napadení po aktivaci zničit průjezdy případným okupantům. O jejich detonaci
z důvodu nárazu při nehodě pochopitelně nemá nikdo zájem. Jedna nehoda na hlavním tahu může i bez katastrofických
komplikací snadno způsobit i několikadenní zácpy napříč celým územím tím, že díky horskému terénu nejsou k dispozici
alternativní cesty k objetí nehody.
Kontroly policie se bez výjimky řídí heslem „co aktuálně neodpovídá platným předpisům, nejede“. Toto se týká jak vozidla
samotného, řidiče i nákladu.
Nejedná se o obtěžování dopravců, ale o systematický a celoplošný systém ke zvýšení silniční bezpečnosti. Platná
technická kontrola (česká ani švýcarská či jiná) nemá relevanci s ohledem na to, že je přihlíženo k aktuálnímu stavu
vozidla, nákladu i řidiče.
Pokud řidič s kamiónem absolvuje trasu vedoucí přes Švýcarsko, je tedy pravděpodobné, že bude stejně jako ostatní řidiči
kontrolován důsledně a pravidelně buď v jednom ze stabilních kontrolních center, nebo na mobilní kontrolní jednotce.
Kontroly se soustředí jak na technický stav vozidla (váha, rozměry, technický stav – brzdy, světla, ovládací zařízení vozidla,
obecný stav vozidla a nápravy…). I řidiči jsou kontrolováni (platnost řidičských průkazů, pasu/ občanského průkazu/víza).
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Zvláštní pozornost je věnována dodržování předepsaných přestávek na odpočinek i testům na alkohol a jiné omamné
látky.
Při namátkových kontrolách při průjezdu stabilních center může také řidič s vozidlem mnohokrát projet kontrolním
střediskem bez kontroly a pak opět být předmětem kontroly při další cestě. Navíc se může stát, že bude kontrolovaný na
mobilní kontrolní jednotce, tato zpravidla je ve tvaru "maringotky" opatřené menším počtem kontrolních mechanismů
převozného charakteru. Pochopitelně celníci mají ještě další mašinérií - např. možnost "rentgenu" vozidla za účelem
zjištění způsobu naložení i obsahu deklarovaného nákladu. Ve střediscích jsou primárně a vždy kontrolována vozidla,
která na první pohled by nemusela splňovat předpisy, dále podle náhodného a nepředvidatelného klíče další kamióny
(např. každý třetí v levé průjezdové řadě, jiný den pak každý pátý v řadě pravé spolu s každým druhým v řadě levé apod.).

Odstranění závad
Pokud jsou nalezeny závady snadno odstranitelné (např. nevyvážený či nedostatečně připoutaný náklad, neseřízená
světla), policejní technici, pokud to je v jejich silách, asistují s nápravou, aby došlo k minimálnímu zdržení dopravy.
Je-li to nutné, je řidič a jeho vůz dopraven k nejbližšímu bezpečně dostupnému servisu. Pokud si přeje řidič (nebo majitel
firmy) jet do jiného servisu, jsou náklady za bezpečný doprovod účtovaná k tíži celkového účtu.
Po odstranění závad (zpravidla je vše děláno přednostně v pracovní den obratem po obdržení potřebných náhradních
dílů) a uhrazení účtu za opravu, může řidič s kamiónem pokračovat v cestě.
Uhrazení kauce/pokuty – dokumentace a možnost odvolání se
Procesně podkladové materiály policie jdou k posouzení a potvrzení k soudu/ státnímu zastupitelství. Aby mohl řidič s
nákladem obratem pokračovat v cestě, je nejprve vybrána kauce ve výši očekávané pokuty.
Platba kauce – nejlépe kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet policie. V případě pochybnosti pravosti
policisty/ celního úředníka nikdy v hotovosti. Řidič obdrží potvrzení o platbě (Quittung) obsahující uhrazenou částku a
hlavičku policie, která kauci nařídila.
Policisté ani celní správa nemají žádný zisk z vybíraných kaucí. Tyto se vybírají naopak proto, aby řidič mohl se svým
nákladem a s minimálním zdržením pokračovat obratem po odstranění závad a nemusel čekat na ukončení soudního
líčení svým charakterem zhruba odpovídajícímu našemu správnímu řízení.
Po ukončení řízení u soudce/ státního zastupitelství je dokumentace spolu s konečným rozsudkem zaslána majiteli firmy/
vozu (adresa se, aby vše bylo v pořádku a korespondence zaslána na správné místo, opisuje přímo z licence, kterou musí
řidič mít sebou). V případě, že by majitel nesouhlasil, může se proti výsledku odvolat.
Proces doručení dokumentace a konečného verdiktu může trvat i několik měsíců, přičemž švýcarská strana na rozdíl od
české nemá stanovené lhůty k vyřízení. Je tedy třeba být trpělivý a na korespondenci si počkat. Pokud by doručení trvalo
déle než 90 dnů, je možné zaslat dotaz ke stavu řízení na adresu policie k předmětnému číslu řízení.

Individuální dovoz

Cestující, kteří hodlají dovézt do Švýcarska zboží, musejí na celnici zodpovědět dva zásadní dotazy:

• Překračuje celková hodnota zboží mezní hodnotu 300 Sfr.?
• Byly překročeny stanovené množstevní limity zboží?

Pokud bude v obou případech odpověď znít „ ne“, není třeba platit žádné poplatky, jinak bude třeba uhradit DPH a/nebo
příslušné celní poplatky.
Mezní hodnota u DPH Ze správně-ekonomických důvodů stanoví právo u DPH mezní hodnotu 300,- Sfr. na osobu a den
na zboží, která cestující dovážejí pro svoji osobní spotřebu nebo jako dar. Směrodatná je přitom hodnota veškerého
dováženého zboží. Nově jsou do mezní hodnoty zahrnovány i alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Je-li částka 300,-
Sfr. překročena, je nutné uhradit DPH z celkové hodnoty veškerého zboží.
Množstevní limity u zboží podléhajícímu clu Na zboží, které cestující dovezou do Švýcarska pro vlastní spotřebu nebo jako
dar, se v zásadě celní poplatky nevztahují. Pouze v případě tzv. citlivého zboží je z agrárních nebo zdravotně-politických
důvodů od určitého množství i nadále třeba uhradit celní poplatky. Od 1. července 2014 platí následující množstevní
limity:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

58/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

http://www.businessinfo.cz/svycarsko


• Maso a masné výrobky, s výjimkou zvěřiny. Bezcelní objemy na osobu a den: 1 kg Celní poplatek za překročení
stanoveného limitu v Sfr.: 17,- za každý kg

• Máslo a smetana. Bezcelní objemy na osobu a den: 1 l/kg Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: 16,-
za každý kg/l

• Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům. Bezcelní objemy na osobu a den: 5 l/kg Celní poplatek za
překročení stanoveného limitu v Sfr.: 2,- za každý kg/l

• Alkoholické nápoje; týká se pouze osob starších 17 let. Množstevní limity na osobu a den: Obsah alkoholu do 18 %
objemových: celkem 5 litrů Obsah alkoholu nad 18 % objemových: celkem 1 litr Celní poplatek za překročení
stanoveného limitu v Sfr.: Obsah alkoholu do 18 % objemových: 2,- Sfr. za každý litr Obsah alkoholu nad 18 %
objemových: 15,- za každý litr

• Tabákové výrobky; týká se pouze osob starších 17 let. Množstevní limity na osobu a den: Cigarety/doutníky: celkem
250 ks nebo jiné tabákové výrobky: celkem 250 g nebo přiměřený výběr těchto výrobků Celní poplatek za překročení
stanoveného limitu v Sfr.: Cigarety/doutníky: 0,25 za ks jiné tabákové výrobky: 0,10 za gram

Do budoucna hodlá Celní správa umožnit v cestovním ruchu elektronické nahlášení zboží (např. prostřednictvím
smartphonu), což přinese i cestujícím masivní zjednodušení.
Všechny informace vztahující se k novým ustanovením v cestovním ruchu jsou uvedeny na webových stránkách Spolkové
celní správy, jakož i v bezplatných Zoll-App „Reisen und Waren“ . Na celních stanicích jsou navíc k dispozici prospekty a
brožury k této tematice.

Dokumenty

Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou
konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2006, je
nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem
ČR.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby
dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem.
Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok,
mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí
prokázat těmito doklady.
Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý
technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla (tzv. zelená karta).
Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém
Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na
hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách. V roce 2020 je její cena 40 CHF.
Dříve povinná známka na jízdní kola, která garantovala povinné ručení za případné škody způsobené cyklistou v silničním
provozu, byla zrušena a nahrazena povinností mít tento druh škod prokazatelně zahrnutý v cestovním nebo jiném
pojištění.
Pro případ potřeby přikládáme neoficiální seznamy překladatelů i právníků. Samozřejmě je možno využít služeb kohokoli
jiného.

Poz.: Zastupitelský úřad nedisponuje žádnou mezinárodně právní možností nebo nástrojem, jak např. zvrátit proces
vymáhání pokut, ani nemůže zajistit, aby již udělené pokyty byly vráceny.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
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Zakládání firem ve Švýcarsku občanem zemí EU/EFTA

Zakládání firem ve Švýcarsku není omezeno geografickým původem zakládajících osob. Všichni občané zemí EU a EFTA,
mají právo ve Švýcarsku svobodně žít a pracovat. Tzn., že mohou i samostatně podnikat / založit zde firmu. Přitom však
rozhoduje, jaký typ firmy (Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG, apod.), v jaké podnikatelské oblasti a v kterém
kantonu Švýcarska bude zakládán a provozován. (Ve Švýcarsku je pravidlem, že některé obecně platné zákony a předpisy
mají spoustu výjimek na úrovni kantonů. Např. daňové odlišnosti, procedurální odlišnosti, povolení k pobytu, atd.).
Na základě smlouvy o volném pohybu osob postačí k tomu, aby mohl občan země EU/EFTA ve Švýcarsku samostatně
podnikat / založit společnost, zažádat o 5leté pobytové povoleni (tzv. povoleni typu B).
Během přihlašování ve Švýcarsku však musí byt schopen tuto plánovanou samostatnou činnost prokázat. To lze např.
doložením o zapsání do živnostenského rejstříku, zapsáním do obchodního rejstříku, předložením podnikatelského
záměru, atd.
Podrobnější informace týkající se vyžadovaných potvrzení sdělují kantonální migrační úřady.
Další užitečné informace stran založení společnosti cizím státním příslušníkem, resp. občanem EU/EFTA ve Švýcarsku lze
nalézt na webových stránkách portálu malých a středních podniků KMU Portal - Kleine und mittlere Unternehmen Portal.

Nákup nemovitosti

Koupě nemovitosti ve Švýcarsku není principiálně omezena pouze na občany Švýcarska. I cizinec může tedy nabýt ve
Švýcarsku nemovitost, avšak tato koupě podléhá jistým kantonálním, tedy lokálním, omezením. Tato omezení mohou být
v každém kantonu různá a vztahovat se k různým předpisům těchto jednotlivých kantonů. Proto je doporučováno se v
záležitosti obrátit na příslušné pozemkové úřady, resp. pozemkový inspektorát v tom kterém kantonu, a zde ověřit, jestli
jsou splněny veškeré předpoklady pro pořízení nemovitosti, nebo zdali je potřeba pro tento záměr povolení.

Zdroj: www.kmu.admin.ch KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen

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

Propagace, Marketing

Švýcarsko je náročné a velmi drahé teritorium. Kromě standardních marketingových postupů je velmi důležité věnovat
péči jazykové úrovni – materiály/komunikace by měly být v jazykové mutaci příslušné oblasti, ve které se firma prezentuje.
Zastřešující sdružení pro marketing, přehled agentur: Verband der führenden Werbe-, Media- und
Kommunikationsagenturen der Schweiz, Spolek předních reklamních, sdělovacích a komunikačních agentur Švýcarska.
Stále více využívanou formou je online marketing.

HSP

• Nejvlivněší deník, včetně ekonomické sekce Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
• Deník ekonomického profilu Handelszeitung (HZ)
• Švýcarské rádio a televize, (SRF)
• www.20min.ch
• www.energy.ch
• www.rabe.ch
• www.fuw.ch

Veletrhy

• Velmi užitečným průvodcem po švýcarských veletrzích je odkaz Swissfairs, ve kterém si každý zájemce nalezne svůj
odpovídající profil. Hledat lze abecedně, podle branží, podle místa a data konání nebo podle názvu veletrhů.
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ve Švýcarsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Švýcarsko je členem WIPO, World
Intelectual Property Organization, od roku 1970.
Chráněné vzory, patenty, značky apod. lze přihlásit na patentním úřadě Eidgenössisches Institut für geistiges EigentumV
rámci bilaterální relace nejsou ZÚ známy případy porušení práv duševního vlastnictví.

6.6 Trh veřejných zakázek

• Konkrétní informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na stránkách Švýcarského obchodního věstníku.
• Informace o evropských veřejných zakázkách jsou k dispozici na Portál SIMAP/TED.
• Švýcarská národní databáze veřejných zakázek je k dispozici na Portal SIMAP/CH.
Simap.ch je společná elektronická platforma Konfederace, kantonů a obcí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Veřejní
zadavatelé mohou jednoduchým způsobem prostřednictvím tohoto portálu zveřejnit své
nabídky + související dokumentaci. Zainteresované společnosti a poskytovatelé obdrží celošvýcarský přehled možných
smluv a kromě publikací si mohou elektronicky stáhnout související dokumenty k nabídkám. Případné dotazy lze položit
přímo na platformě prostřednictvím fóra otázek / odpovědí.

CZ podnikatelské subjekty se s dotazy mohou obracet i na obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v
Bernu, Muristrasse 53, 3006 Bern, Tel. +41313504080 www.mzv.cz/bern email: commerce_bern@mzv.cz

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

Pomoc při řešení problémů s podnikáním

Při jakýchkoliv problémech se vstupem a podnikáním na švýcarském trhu, je možné signalizovat tyto problémy na
adresách:

• k překážkám obchodu prekazky.obchodu@mpo.cz
• k ochrannýmh opatřením antidumping@mpo.cz

V kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je nutné uvést přesnou povahu problému, datum a místo kde vzniká,
případně další údaje o obchodním případu, kterého se problém týká a také identifikaci.
Problémy s přístupem na švýcarský trh lze signalizovat také přímo Evropské komisi prostřednictvím jejích webových
stránek.
V rámci databáze přístupu na trh Market Access Database je možné obeznámit se s konkrétní výší cel uplatňovaných na
dovozy do Švýcarska, případně s dalšími překážkami přístupu na trh, jak je signalizují vývozci z členských států Evropské
unie. Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v
českém jazyce.
Přímo ve Švýcarsku lze kontaktovat Switzerland Global Enterprise, tj. Švýcarskou centrálu pro podporu obchodu, v
kantonu Bern: Standortförderung Kanton Bern, Agentura na podporu podnikání kanton Bern.
Obecně lze konstatovat, že spory mohou být řešeny smírčím řízením nebo u soudu. Výrazně levnější je najít řešení
smírčím řízením u rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení je upraveno zákonem číslo 216/1994 Sb. Rozhodčí soud pracuje při
Hospodářské komoře ČR.

V případě soudního projednávání není možné se obejít bez právní pomoci specializovaných kanceláří.
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Užitečný odkaz na právní pomoc lze např. získat i na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Bernu

Informace
„Velvyslanectví nenese odpovědnost ani za kvalitu, ani za cenu účtovanou advokáty a poradci na tomto (ani
jiném) seznamu, ani za výsledek jimi vedených konzultací či případných soudních řízení.“

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

Desatero pro obchodování se Švýcarskem
• Komunikujte systémově a na jednání se přichystejte. Připravte se na odlišný styl jednání švýcarského partnera, jehož

charakteristikou je věcnost a přímost, až odměřenost. Švýcaři se nebojí jít do konfliktu, proto je vhodné být na
jednání dobře připraven a být věcný.

• Uplatněte schopnost improvizovat. Kromě přizpůsobení se švýcarské organizovanosti je současně výhodou se
nevzdávat české schopnosti improvizace a uplatnit kreativitu.

• Prezentujte se sebevědomě. Kvalitně a moderně zpracovaný web a propagační materiály hrají důležitou roli při
prezentaci firmy. Pro stabilní pozici na trhu je klíčová průběžná a velmi aktivní profesionální marketingová
propagace. Nechte se inspirovat švýcarskou konkurencí.

• Nebojte se telefonovat. Vzhledem k formálnímu a často odměřenému způsobu komunikace zjistíte z telefonického
rozhovoru mnohem více než při pouhé komunikaci prostřednictvím e-mailu.

• Nesázejte na to, že se domluvíte anglicky. V malých a středně velkých firmách se bez němčiny, resp. francouzštiny,
italštiny neobejdete. Znalost těchto domácích jazyků je vždy výhodou, zvyšuje „komfort“ komunikace při delší
spolupráci i důvěryhodnost před švýcarským partnerem.

• Dodržujte termíny a buďte spolehliví. Pro dlouhodobé rozvíjení obchodních vztahů se švýcarskými partnery je nutná
spolehlivost, pragmatičnost i dochvilnost.

• Nepodceňujte znalost informací švýcarského partnera. Ceny zbytečně nenadsazujte. Švýcarské firmy mají díky své
pozici perfektní informace téměř z celého světa.

• Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu nestačí. Design a inovace jsou nyní prodejním
argumentem a konkurenční výhodou. Nezapomínejte na certifikace a reference. Švýcarsko je trh náročný.

• Hledejte obchodního zástupce. Švýcaři jsou výborní obchodníci - hledejte obchodní zástupce s již vybudovanými
distribučními kanály. Je to finančně i časově výhodná cesta na švýcarský trh.

• Poznejte nejen své zákazníky, ale i konkurenci - jezděte na veletrhy ! Švýcarsko je známé pořádáním mezinárodních
veletrhů.

Úřední jazyky
• němčina (63,7 %),
• francouzština (20,4 %),
• italština (6,7 %),
• rétorománština (0,5 %)
Svátky

ve Švýcarsku se člení na svátky celostátní, kantonální a církevní.

• 1.1. Nový rok
• 2.1. Svatý Berchtold - pouze v některých kantonech
• 6.1. Tři králové - pouze v některých kantonech
• Velký pátek před Velikonocemi
• Velikonoční pondělí
• 1.5. Svátek práce - pouze v některých kantonech
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• Nanebevstoupení Páně - ve čtvrtek 40 dní po Velikonocích
• Svatodušní pondělí - 10 dní po svátku Nanebevstoupení Páně
• 1.8. Státní svátek Švýcarska - celošvýcarský
• 15.8. Nanebevzetí Panny Marie - pouze v některých kantonech
• 1.11. Svátek všech svatých - pouze v některých kantonech
• 25.12. - Vánoční svátky
• 26.12. - Vánoční svátky

Svátky se liší kanton od kantonu. Například 1. květen je v kantonu Bern dnem pracovním. V kantonu Curych je volno, v
kantonu St. Gallen je volno půl dne.
V některých místech je volno posledních několik pracovních hodin u příležitosti místních svátků (cibulový trh v Bernu v
mesici listopadu).

Pracovní doba
je obvykle od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Obchody ve všední den zavírají zpravidla v 18.30 nebo 19.00 hodin, větší ve 20.00. Polední přestávka je obvyklá v
některých menších obchodech. Ve čtvrtek nebo v pátek bývá prodejní doba delší (zpravidla do 21 hod). V sobotu (a ve
dnech před svátky) je prodejní doba od 8.00 do 16.00 nebo 17.00 hodin, v některých, spíš menších nebo specializovaných,
obchodech pouze od 8.00 do 12.00 hodin. Běžné obchody jsou v neděli zavřené. V neděli se dá nakoupit široký sortiment
výrobků, včetně potravin, u čerpacích stanic nebo na nádražích větších měst (Bern, Zürich, Ženeva atd.). V turisticky
významných městech či oblastech jsou obchody otevřeny i v neděli, např. Interlaken, Gstaad, Zermatt, apod.

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

Při turistických pobytech do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Totéž platí pro léčebné či lázeňské
pobyty. Švýcarsko se neřadí k oblastem se zvýšeným rizikem pro cizince.
Krátkodobé cesty - bez víza
Česká republika je členským státem Evropské unie od roku 2004. Je i plnohodnotným členem Schengenského prostoru a
podepsala Dohodu o volném pohybu osob a zboží v plném rozsahu.
Švýcarsko není členskou zemí EU, ale rovněž přistoupilo k Dohodě o volném pohybu osob a zboží ke dni 1. 5. 2012. Je
také členem schengenského prostoru.
K cestě postačí platný cestovní pas (v případě občanů třetích zemí obsahující platné schengenské vízum) nebo
občanský průkaz/ identifikační karta se strojově čitelnou zónou (v případě občanů třetích zemí v kombinaci se
švýcarským/ jiným EU-schengenským pobytovým povolením).
Stěhování do Švýcarska
Důležité informace týkající se podmínek v rámci přeložení bydliště z ČR do Švýcarska lze získate pod příslušným odkazem
z webových stránek Spolkové celní správy (Eidgenössische Zollverwaltung), a to zde:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/uebersiedlung--studium--feriendomizil--heirat-und-erbschaft/einfuhr-in-die-schweiz/umzug--uebersiedlungsgut-.htmlDovážené
předměty, osobní svršky, automobily lze dovézt do Švýcarska osvobozené bez poplatků v případě, že jsou dováženou
osobou/osobami používány nejméně 6 měsíců před jejich dovozem na jeho území a i poté je mít zde dále v jejich
užívání/vlastnictví.
Při vstupu na území Švýcarska je třeba předložit některé z obsazených celních stanic v jejich úředních hodinách (zpravidla
jen v pracovních dnech) - viz údaje (Kontakt) v horní pravé části obrazovky výše uvedeného linku - řádně vyplněný
formulář č. 18.44 (Übersiedlungsgut) s dováženými předměty osobní potřeby ve dvojím vyhotovení - není nutné
ohlašovat předem:
Antragsformular 18.44 Übersiedlungsgut (PDF, 82 kB, 30.03.2016)
Občané většiny zemí EU, včetně ČR, se nemusejí prokazovat potvrzením o legálním pobytu (pobytové povolení). Přeložení
bydliště do Švýcarska dokládají jinými způsoby, jako např.pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, potvrzením o odhlášení
se ze země původu.
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Doplňující informace jsou ve vysvětlivkách formuláře žádosti nebo pod odkazem FAQ (často kladené dotazy):
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/uebersiedlung--studium--feriendomizil--heirat-und-erbschaft/einfuhr-in-die-schweiz/umzug--uebersiedlungsgut-/faq-umzugsgut.html

Příslušné vstupní celní stanice, resp. odpovědné celní ředitelství poskytnou potřebné informace.
Dovoz léků do Švýcarska
Celní stanice se podílejí na dohledu nad dovozem, vývozem a převozem léků a léčiv do, z a přes Švýcarsko. Kontrolují
zejména, zda se jedná o schválené léky a jestli dovážející soukromá osoba nepřekročila povolenou měsíční potřebu.

Cestující si mohou dovézt léky, které obsahují anestetikum nebo psychotropní látky bez dovozního či vývozního povolení
pouze v případě, že jejich množství nepřesahuje potřebu na 30 dní, nejsou určené pro jinou osobu a země původu vývoz
takovýchto látek povoluje.
Výjimku tvoří:
a) Léky obsahující geneticky modifikované organismy,
b) Léky, které jsou určené k používání pro užitková zvířata,
c) Imunologické léky pro veterinární účely.
Pro relevantní informace vztahující se k této problematice je příslušný švýcarský institut "Swissmedic", na který je třeba se
v případě nejasností nebo doplňujících dotazů obrátit, a to pouze prostřednictvím e-mailových dotazů. Kontakt, jakož i
další odkazy lze najít pod následujícím linkem:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/verbote--beschraenkungen-und-bewilligungen/medikamente--arzneimittel--und-doping.htmlPři
předkládání vyplněného formuláře s předměty osobní potřeby, léky, atd. pracovníkům obsazené celní stanice se
doporučuje předložit doklady o jejich zaplacení.
Švýcarsko je suverénním státem.
Z toho vyplývá, že si samo určuje pravidla pro pobytová povolení, pojištění, proclení, minimální mzdu, školní povinnost
dětí a další věci související s krátkodobým nebo dlouhodobým přestěhováním jednotlivců nebo celé rodiny do země.
Velmi doporučujeme, aby se každý v rámci předejití pozdějším komplikacím a nepříjemnostem, podrobně věnoval i
úřední stránce svého pobytu ještě před vycestováním.
Zásadně nenastupujte do práce bez řádné pracovní smlouvy a odpovídajícího zdravotního a sociálního pojištění.
Není v kompetenci zastupitelského úřadu tyto záležitosti pro naše občany zprostředkovávat.

Shrnutí

Ve Švýcarsku je možno přechodně pobývat bez povolení k pobytu max. 3 měsíce. Pokud má však český občan v úmyslu
pobývat ve Švýcarsku déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, je povinen požádat u příslušného
kantonálního migračního úřadu ve Švýcarsku o příslušné povolení k pobytu. Při opakovaném turistickém pobytu (2x ročně
max. 3 měsíce) musí být minimálně 1 měsíc pauza.
Podmínkou pro povolení vstupu do Švýcarska je také dostatečné finanční vybavení pro cestu a pobyt. Jeho výše není
zákonem stanovena, záleží vždy na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Kontroly, které mohou probíhat i ve
vnitrozemí, jsou většinou namátkové.
Informace o podmínkách pro vstup a pobyt ve Švýcarsku je možno také získat na Velvyslanectví Švýcarské konfederace,
Pevnostní 7, 162 01 Praha 6, tel.: 220 400 615

Užitečné webové stránky

• Obecný a velmi užitečný „check-list“ pro stěhování a srovnání různých nabídek www.comparis.ch
• Informace švýcarského Státního sekretariátu pro migraci - Staatssekretariat für Migration k pobytovým povolením
• Kantonální úřady pro migraci a práci
• Informace ke vstupu do země a k vízové povinnosti EDA
• Kvalitní informace zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci projektu EURES
• viz také stránka ZÚ Bern Víza a konzulární informace
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6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Otázkami pracovního pobytu ve Švýcarsku se zabývá švýcarský Státní sekretariát pro migraci - Staatssekretariat für
Migration. Na jeho webových stránkách jsou k dispozici v německém, anglickém, francouzském a italském jazyce veškeré
informace, které se této problematiky týkají Státní sekretariát pro migraci.
Občané ČR mají, stejně jako další občané zemí EU právo usadit se a pracovat ve Švýcarsku, pokud splňují všechny
podmínky obsažené ve smlouvě o Volném pohybu osob Freizügigkeitsabkommen.

K pracovnímu pobytu ve Švýcarsku však potřebují povolení, která vydává příslušný kantonální úřad dle místa pobytu.
Obecně platí, že je nutné předem vědět, v jakém oboru a kde (v kterém kantonu) se hodlá občan ČR o práci ucházet.
Dalším předpokladem pro získání pracovního povolení je oslovení příslušného zaměstnavatele, který zažádá o pracovní
povolení pro Vás, popř. žadatel, tedy Vy, zažádá o takové povolení v součinnosti s budoucím zaměstnavatelem. Klíčem k
udělení povolení je tedy pracovní místo, resp. nalezení zaměstnavatele, který bude ochoten Vás zaměstnat.
Pro vykonávání výdělečné činnosti s pobytem nad 3 měsíce je žadatel povinen se co nejdříve po příjezdu do Švýcarska
nahlásit na příslušném kantonálním a migračním pracovním úřadě dle místa plánovaného pobytu. Přihlásit se je v každém
případě nutné před nastoupením k výkonu práce.
Seznam předmětných kantonálních úřadů a migračních úřadů podle kantonů.
Informace vztahující se k pracovním podmínkám v zemích EU/EHP, Švýcarsku v českém jazyce lze získat i na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
Pro zájemce o práci v zemědělství (jedná se spíš o sezonní práce, letní brigády, atd.):
Švýcarský svaz zemědělců Schweiz Bauernverband, jejichž součástí je m.j. "Agrimpuls“, portál zmíněného svazu, který pro
práci ve švýcarských zemědělských závodech zprostředkovává m.j. praktikanty a pracovníky ze zahraničí. Na jeho
webových stránkách lze získat veškeré užitečné informace spojené se sezonními pracemi v oboru zemědělství.
Spolupracuje i s partnerskými organizacemi v České republice a dalších zemích.

• Praktikum in der Schweiz
• Praktikum in der Schweiz (3-4 Monate)
• Portrait

Pracovní podmínky ve Švýcarsku pro vyslané pracovníky z ČR
Příslušníci a pracovníci z členských zemí EU/EFTA, kteří jsou vysláni svými zaměstnavateli, jejichž firmy sídlí v jedné z
těchto členských zemí, do Švýcarska, nepotřebují pro svůj pracovní pobyt povolení, pokud jejich pracovní činnost
nepřesáhne 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce.
Nicméně jsou povinni se předem zaregistrovat. Podmínky pro registraci lze získat pod následujícím odkazem - bod 3)
Meldepflichtige Personen (EU-25/EFTA)
Následující linky:

• www.sem.admin.ch
• meweb.admin.ch poslouží k registraci firmy ke vstupu do registračního systému zaměstnanců krátkodobě působících

ve Švýcarsku.

Po vyplnění požadovaných údajů by měl Spolkový úřad pro migraci vydat příslušné povolení s odkazem na příslušný
kantonální úřad - podle výkonu práce v tom kterém švýcarském kantonu.
Seznam kantonálních migračních a pracovních úřadůNení-li možné se z technických důvodů nahlásit prostřednictvím
internetu, lze ohlášení provést i prostřednictvím formuláře Meldeformular für entsandte Arbeitnehmer/innen.
Příslušný formulář je třeba řádně vyplnit a podepsaný zaslat poštou nebo faxem pracovnímu místu příslušného
kantonálního úřadu. Ohlášení e-mailem není přípustné.
Pokud se však jedná o pracovní činnost přesahující 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce, je třeba požádat u
příslušného kantonálního migračního a pracovního úřadu o pracovní a pobytové povolení.
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Informace týkající se maximální pracovní doby, mezd, příplatků za přesčasy, jakož i nutnosti ověření případných diplomů,
by měl poskytnout v závislosti na dohodnutých podmínkách uzavřených v pracovní smlouvě švýcarský zaměstnavatel,
resp. smluvený odběratel ve Švýcarsku.
Obrátit se lze také na zástupce kantonálních a migračních pracovních úřadů ve Švýcarsku podle místa výkonu práce –
seznam viz výše; příp. na některou z poradenských agentur. (Pozn.: Naše velvyslanectví nemá ze svých zdrojů přístup k
takto specifickým / podrobným údajům tohoto typu).
Na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Bernu lze nalézt odkaz na švýcarský seznam advokátních a poradenských
kanceláří, ze kterého si můžete, budete-li mít zájem, zvolit Vámi vyhovující kancelář.
Krátkodobé vyslání pracovníků do Švýcarska
Pro krátkodobé pracovní pobyty nepotřebují EU/EFTA pracovníci povolení, pokud pracovní činnost nepřesáhne 3 měsíce
nebo 90 pracovních dní v kalendářním roce. Přesto platní přihlašovací povinnost.
Problematikou přijímání zahraničních pracovníků ve Švýcarsku se na celostátní úrovni zabývá Státní sekretariát pro
migraci, Staatssekretariat für Migration SEM, na jehož webových stránkách naleznete veškeré údaje, týkající se
pracovního pobytu cizích státních příslušníků na území Švýcarska.
Švýcarská konfederace se sestává z kantonů, které si však v pracovních věcech ponechaly jistou míru autonomie. Proto je
v případě specifických dotazů vhodné věc také projednat s příslušným úřadem na kantonální úrovni.
Oceňování pracovníků krátkodobě vyslaných do Švýcarska
Na připojených internetových stránkách lze kombinací zadání kantonu, profese, věku a doby pracovní činnosti
zaměstnance vypočítat odměňování vyslaných pracovníků. Informace o pojištění a bezpečnosti práce vyslaných
pracovníků.
Při pobytu za účelem hledání práce je nutné doložit prostředky k pobytu
Cizinci, kteří se zdržují na území Švýcarska z důvodu hledání zaměstnání a požadují krátkodobé pobytové povolení, musí
prokázat, že disponují dostatečnými finančními prostředky k pobytu. Nařízení je platné ode dne 1. 4. 2015.
S dotazy ohledně konkrétní situace, výše a způsobu dokládání prostředků je možno se obrátit na migrační a pracovní
úřad v kantonu Vašeho pobytu.
Podmínky pro dovoz pracovního nářadí do Švýcarska
Ve Švýcarsku se uplatní zvláštní pravidla pro dovoz určitých pracovních nástrojů. Rozlišuje se však mezi pracovními
nástroji použitými a nepoužitými.

Podmínky pro dovezení pracovního nářadí do Švýcarska se nacházejí na internetových stránkách portálu Spolkového
celního úřadu Eidgenössische Zollverwaltung - EZV. Informace v jazyce anglickém.
Pro pracovní nářadí se uplatní dva režimy:

• Použité ruční pracovní nástroje, které budou ve Švýcarsku použity jen dočasně, lze dovézt osvobozené od poplatků a
neformálně.

• V případě nových (nepoužitých) ručních řemeslnických nářadí nebo nových pracovních nástrojů, které budou použity
na území Švýcarska dočasně, je třeba tyto při dovozu do Švýcarska nahlásit, a to buď prostřednictvím celního
ohlášení pro dočasné použití (Zollanmeldung für vorübergehende Verwendung ZAVV) nebo tzv. ATA Carnet.

Celní ohlášení pro dočasné použití - ZAVV
Na celnici je třeba složit celní jistotu ve výši poplatku, který by bylo nutné zaplatit při definitivním dovozu. Celní jistota
může být uhrazena buď v hotovosti na místě nebo jiným přípustným či dohodnutým způsobem. Uskuteční-li se zpětný
vývoz nářadí / nástrojů ze Švýcarska ve stanovené lhůtě, bude celní jistota navrácena zpět.
Informace, včetně příslušných formulářů, týkající se postupu při celním ohlášení pro přechodné či dočasné použití.
Carnet ATA
Namísto celního ohlášení lze dovoz ručního pracovního nářadí nahlásit prostřednictvím tzv. Carnet ATA.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Zdravotní péče a pojištění

Při cestě do Švýcarska, stejně jako do jiných zahraničních destinací, se doporučuje uzavřít pojištění pro cestu a pobyt.
Čeští turisté mají po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nutné ošetření stejně jako v členských
státech EU. Ve Švýcarsku je však nutno spoluúčast či ošetření zaplatit přímo, a proto se velmi doporučuje uzavřít před
cestou cestovní zdravotní pojištění i pro případ vzniku dalších léčebných výloh či převoz do ČR. Majitelé platebních karet
(jako např. VISA, MASTER CARD, apod.) mohou využít úrazového pojištění, které jim užívání těchto karet nabízí. Při
každém pojištění se doporučuje pečlivě prostudovat pojistné podmínky, na co se pojištění vztahuje a na co nikoliv.

Při nemoci a úrazu lékař i zdravotnické zařízení vystavují účet, který je nutno nejprve zaplatit v místě a které následně
pojišťovna pojištěnci refunduje - avšak ne vždy anebo v plné výši ! Doporučuje se mít s sebou Evropský průkaz
pojištěnce.

Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně.
Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny,
místu bydliště a na zvolené formě pojištění.
Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem.
Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální
roční částkou.
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v
ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na
posouzení vaší zahraniční pojišťovny.
Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský
průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje.
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 resp. S1
vaši pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR, je v kompetenci
této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106 resp. S1. Formulář předložte té české
zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem
země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní
pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106),
oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.
Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci
však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění se doporučuje před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní
pojišťovny.
Více informací lze zjistit na stránkách Kancelář zdravotních pojištění info@kancelarzp.cz, www.kancelarzp.cz

Další informace: Aktuální informaci o podmínkách zdravotního a sociálního pojištění najdete průběžně na webových
stránkách České správy sociálního zabezpečení. Úřad, který řeší problematiku vyrovnávání důchodů, vyměřování daní a
podobných záležitostí je Centrum mezistátních úhrad. Informace o pojištění a bezpečnosti práce vyslaných pracovníků.

Přehled švýcarských pojišťoven: https://www.comparis.ch/krankenkassen/default
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7. Kontakty
Kontaktní adresy pro české exportéry ve Švýcarsku:

Velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku
Obchodně-ekonomický úsek
Muristrasse 53
3006 Bern
Tel.: +41 (0)31 350 4070
E-mail:
consulate_bern@embassy.mzv.czcommerce_bern@mzv.czwww.mzv.cz/bern

Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa (Obchodní komora Švýcarsko - Střední Evropa)
Kasernenstrasse 11
8004 Zürich
Tel.: +41 43 322 25 55
E-mail: info@sec-chamber.chwww.sec-chamber.ch

Switzerland Tourism
Tödistrasse 7
P.O. Box 2077
8027 Zürich
Tel.: +41 (0)44 288 11 11
E-mail: info@myswitzerland.com
www.MySwitzerland.com
Switzerland Global enterprise
Stampfenbachstrasse 85
8006 Zürich
Tel: +41 (0)44 365 51 51
www.s-ge.com
Swissmem (Svaz zaměstnavatelů strojírenského, elektrotechnického a kovozpracujícího průmyslu, kde je
zaměstnáno 325 tisíc zaměstnanců)
Pfingstweidstrasse 102
CH-8005 Zürich
Tel. +41 44 384 41 11 Fax +41 44 384 42 42
info@swissmem.chhttps://www.swissmem.ch/
economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen (Spolek švýcarských podniků)
Hegibachstrasse 47
CH-8032 Zürich Tel. +41 44 421 35 35 Fax +41 44 421 34 34
info@economiesuisse.chhttps://www.economiesuisse.ch/de
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO(Státní sekretariát pro hospodářství)
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 56 56 Fax +41 58 462 27 49
info@seco.admin.chhttps://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html

Podkapitoly:
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7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR ve Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském Knížectví
Botschaft der Tschechischen Republik
Muristrasse 53
P.O.Box 537
3000 Bern 31
Schweiz
Vchod na velvyslanectví i na konzulární oddělení je z ulice Burgernzielweg

K úřadu jezdí tramvaj č. 7 směr Ostring, zastávka Burgernziel.
Telefon: 0041-31-3504070
Fax: 0041-31-3504098
Elektronická pošta velvyslanectví: bern@embassy.mzv.cz
Elektronická pošta konzulárního oddělení: consulate_bern@embassy.mzv.czElektronická pošta obchodně ekonomického
úseku: commerce_bern@mzv.czDiplomatická a konzulární služba: 0041-79-641 33 00 - (pouze v mimopracovní době)
Pozn.: Toto mobilní spojení je vyhrazeno pouze pro řešení nouzových úředních a konzulárních záležitostí.
Stálá mise České republiky při úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě
17, Chemin Louis-Dunant
Case postale 109
1211 Genève 20
Suisse
telefon: +41 22 910 38 10
fax – politický úsek: +41 22 740 36 62
fax – úsek WTO: +41 22 910 37 88
e-mail: mission.geneva@embassy.mzv.cz
Honorární konzulát Lugano

Croccichio Cortogna 6 - Palazzo Riforma
P.O.Box 5421
6901 Lugano
Telefon + 41 - 919 22 85 75
Fax + 41 - 919 22 85 76
E-mail lugano@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Riccardo MORIANI
Funkce honorární konzul
Konzulární působnost - konzulární obvod: kanton Ticino
Časový posun 0 hod
Honorární konzulát Basilej
Honorární konzulární úřad ČR v Basileji ukončil svou činnost dne 27. května 2019.
Od tohoto dne se můžete ve Švýcarsku obracet na Velvyslanectví ČR v Bernu nebo na honorární konzulární úřad ČR
v Luganu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Švýcarsko

69/72 http://www.businessinfo.cz/svycarsko © Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

mailto:bern@embassy.mzv.cz
mailto:consulate_bern@embassy.mzv.cz
mailto:mission.geneva@embassy.mzv.cz
mailto:lugano@honorary.mzv.cz
http://www.businessinfo.cz/svycarsko


Velvyslanectví ČR v Bernu činí kroky k obnovení činnosti honorárního konzulárního úřadu ČR v Basileji v co možná
nejkratší době.

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
OED - Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
Telefon: +420 224 182 592
Fax: +420 224 182 082
Web: https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/odbor_ekonomicke_diplomacie/index.html
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
51500 - Odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
Fax: +420 224 853 072

Německo - Zahraniční kancelář CzechInvest Düsseldorf - místně příslušná i pro Švýcarsko
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Kontaktní osoba: Barbora Račan Ježková
Funkce: vedoucí Zahraniční kanceláře D-A-CH oblast
Telefon: +49 211 250 56 190
Fax: +49 211 250 56 192
E-mail: germany@czechinvest.orgWeb: www.czechinvest.org/de/kontakt
Rakousko - Zahraniční kancelář CzechTrade Vídeň - místně příslušná i pro Švýcarsko
Botschaft der Tschechischen Republik, Penzinger Strasse 11-13
A-1140, Wien
Österreich
Kontaktní osoba: Julie Havlová, M.A.

Funkce:vedoucí zahraniční kanceláře
Telefon: +43189958162
Mobil: +436 643 525 105
E-mail: julie.havlova@czechtrade.cz

Web: www.czechtrade.at

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

Rakousko-České centrum Vídeň - místně příslušné i pro Švýcarsko
Herrengasse 17
1010 Wien
Vedoucí úřadu: PhDr. Mojmír Jeřábek
Funkce: ředitel ČC
Telefon: +43 1/53 52 360
E-mail: ccwien@czech.czWeb: www.tschechischeszentrum.at, http://schweiz.tschechischeszentrum.at

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

• 112 - Mezinárodní číslo tísňového volání
• 117 - Policie
• 118 - Požárníci
• 140 - Automobilová havarijní služba
• 143 - Krizová linka
• 144 - Záchranka, ambulance
• 145 - První pomoc v případě otravy, poradenství
• 147 - Dětská linka důvěry
• 162 - Informace o počasí
• 163 - Stav vozovek
• 187 - Lavinový věstník
• 1414 - Záchranná letecká služba - helikoptéra společnosti REGA
• 1415 - Záchranná letecká služba - speciální horské letadlo společnosti Air-Glacier
• 044 261 88 66 - Tísňová linka rodičů
• 061 284 81 11 - Institut tropů
• 044 211 22 22 - Záchranná služba pro zvířata
• Právní pomoc

7.4 Internetové informační zdroje

• Základní informační internetová stránka švýcarské administrativy. Prostřednictvím této stránky se čitatel dostane na
stránky všech ministerstev, jejich jednotlivých odborů, ředitelství a souvisejících agentur a institucí.

• Spolkové ministerstvo zahraničních věcí
• Spolkové ministerstvo vnitra (zabývá se převážně agendou zdravotnictví)
• Spolkové ministerstvo spravedlnosti a policie
• Spolkové minsterstvo obrany, ochrany obyvatelstva a sportu
• Spolkové ministerstvo financí
• Spolkové ministerstvo pro hospodářství, vzdělávání a výzkum
• Spolkové ministerstvo životního prostředí, dopravy, energie a komunikace
• Kantonální složení Švýcarska.
• mojesvycarsko.com Nepřeberné množství praktických turistických informací je možno nalézt na webových stránkách

švýcarské agentury na podporu turismu.
• www.tcs.ch Specifické informace pro řidiče a nejen pro ně je určena stránka švýcarského automotoklubu TCS.
• https://asa.ch/strassenverkehrsaemter/adressen/ Adresy dopravních inspektorátů Švýcarska.
• map.search.ch Pro vyhledání jakéhokoliv místa popisného (město, čtvrť, ulice) na mapě Švýcarska.
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• tel.search.ch Informace o telefonních číslech.
• www.sec.chamber.ch Obchodní komora Švýcarsko-střední a východní Evropa, nástupce HST Curych.
• www.swissfairs.com Informace o veletrzích.
• www.swissmem.ch Svaz zaměstnavatelů strojírenského, elektrotechnického a kovozpracujícího průmyslu, kde je

zaměstnáno 325 tisíc zaměstnanců.
• www.economiesuisse.ch Svaz švýcarských podniků.
• www.seco.admin.ch Adresa státního sekretariátu pro hospodářství.
• www.deza.admin.ch Spolkový úřad pro Rozvoj a spolupráci (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit).
• www.kmu.admin.ch Portál malých a středních podniků
• www.nzz.ch Zpravodajství deníku Neue Zürcher Zeitung. Zprávy, reportáže a komentáře z politického a

hospodářského života Švýcarska.
• www.derbund.ch Elektronická verze deníku Der Bund.
• www.handelszeitung.ch Přehled o odborných švýcarských ekonomických publikacích.
• www.ezv.admin.ch Informace o clech.
• www.s-ge.com Švýcarská centrála na podporu exportu.
• www.meteoschweiz.admin.ch Informace o aktuálním počasí na území celého Švýcarska.
• www.ubs.ch Největší šv.banka UBS vydává celou řadu publikací, které jsou výsledkem práce analytických oddělení

banky.
• www.sem.admin.ch Státní sekretariát pro migraci.
• www.snb.ch Švýcarská národní banka.
• www.sbb.ch Informace o spolkových drahách včetně jízdního řádu.
• www.bernmobil.ch Informace o městské hromadné dopravě (Bern a okolí) + jízdní řád.
• www.eda.admin.ch/prag Velvyslanectví Švýcarska v Praze.
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