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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Česky: Srílanská demokratická socialistická republika

Anglicky: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Složení vlády

V prezidentských volbách konaných 16. listopadu 2019 zvítězil bývalý ministr obrany v období občanské války Gotabaya
Rajapaksa. Nový prezident jmenoval svého bratra Mahindu Rajapaksu novým předsedou vlády. Krátce nato jmenoval
premiér Mahinda Rajapaksa svůj prozatímní kabinet, který sestává z 16 ministrů. Kabinet, jakkoli plnohodnotný z hlediska
kompetencí, má dočasný charakter a úřad bude vykonávat do parlamentních voleb, které byly z vzhledem ke koronaviru
odloženy z původně plánovaného dubnového termínu prozatím na 20. června 2020.

• Mahinda Rajapaksa – premiér, ministr financí, hospodářství a rozvojových politik, ministr Buddha Sasana, kulturních a
náboženských záležitostí, ministr rozvoje měst, dodávek vody a bydlení

• Nimal Siripala de Silva – ministr spravedlnosti, lidských práv a právních reforem
• Arumugan Thondaman – ministr pro rozvoj komunit a majetkové infrastruktury
• Dinesh Gunawardana- ministr zahraničních vztahů, ministr pro rozvoj dovedností, zaměstnanost a pracovní vztahy
• Douglas Thevaanantha – ministr pro rybolov a vodní zdroje
• Pavithra Devi Wanniarachchi - ministr pro záležitosti žen a dětí a sociální zabezpečení
• Pavithra Devi Wanniarachchi - ministr zdravotnictví a domorodých lékařských služeb
• Bandula Gunawardana – ministr informací a sdělovacích prostředků, ministr vysokého školství, technologií a inovací
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• Janaka Bandara Thennakoon - ministr veřejné správy, vnitřních věcí, provinčních rad a místní správy
• Chamal Rajapaksa – ministr Mahaweli, zemědělství, zavlažování a rozvoje venkova, ministr pro vnitřní obchod,

bezpečnost potravin a ochranu spotřebitelů
• Dulas Alahapperuma - ministr školství
• Dulas Alahapperuma – ministr sportu a mládeže
• Johnston Fernando - ministr silnic a dálnic, ministr přístavů a lodní dopravy
• Wimal Weerawansa - ministr pro malé a střední podniky a rozvoj podnikání, ministr průmyslu a řízení

dodavatelského řetězce
• Mahinda Amaraweera - ministr pro řízení dopravních služeb, ministr energetiky
• S.M. Chandrasena - ministr životního prostředí a přírodních zdrojů, ministr pro půdu a její rozvoj
• Ramesh Pathirana - ministr plantážního průmyslu a exportního zemědělství
• Prasanna Ranatunga - ministr průmyslového vývozu a podpory investic. Ministr cestovního ruchu a civilního letectví

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

• Počet obyvatel: 22 889 201 (odhad k červenci 2019)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,67 % (odhad 2019)
• Průměrná délka života: 77,5 let

Věková struktura:

- 0-14 let: 23,11 %

- 15-24 let: 14,58 %

- 25-54 let: 41,2 %

- 55-64 let: 10,48 %

- 65 let a výše: 10,63 %

Národnostní složení

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

Náboženské složení

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

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2015 2016 2017 2018 2019

HDP v mld. USD 80,56 81,78 87,35 88,22 90,16

Meziroční růst
HDP v %

4,8 5,0 3,1 3,0 2,2

HDP na obyvatele
v USD

3 750 3 780 3 800 4 068 4 134

Míra inflace v % 0,9 4,3 8,4 4,3 4,1

Míra
nezaměstnanosti v
%

4,8 4,5 4,2 4,4 4.8

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Srílanská ekonomika se v roce 2019 nenacházela v dobré kondici. Její růst byl nejnižší ze zemí jihoasijského regionu, země
je zatížena vysokým zahraničním dluhem. Důležitý segment srílanské ekonomiky – turistický ruch - poklesl po výbuších v
dubnu 2019 již podruhé v krátké době, když turisté omezili příjezdy na ostrov již v období ústavní krize na konci roku
2018.
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Zásadní dopad na další vývoj srílanské ekonomiky má probíhající korovinová krize. Centrální banka předpovídá, že
ekonomický růst země v roce 2020 poklesne v důsledku koronaviru na 1,5 %. Srí Lanka je na pokraji bezprecedentní
finanční (cash-flow) kalamity, která vznikla v důsledku rozvíjejícího se schodku příjmů a zvýšených výdajů spojených s
řešením dopadů koronavirové pandemie. Očekává se razantní pokles daňových příjmů vzhledem k různým balíčkům
daňových úlev. Hrozbou pro vyprázdnění pokladny jsou kromě daňových balíčků také mandatorní platby státním
zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních složek ve výši 650 miliard rupií a splátky státního dluhu. Srí Lanka musí
letos splatit nejméně 4,8 miliardy USD, přičemž se nepodařilo získat 220 milionů USD vydáním rozvojových dluhopisů.
Obchodní schodek se podle odhadů centrální banky zvýší na 7,9 % oproti 6,8 % v roce 2019 a dluh vlády se zvýší na 92,4
% HDP ze současných 86,8 %. Negativní vliv na ekonomiku země má snižující se export, který v důsledku koronaviru
poklesl v prvním čtvrtletí 2020 meziročně o 17,31 % na 2,58 miliard USD, přičemž nejhorší pokles o 41,93 % nastal v
březnu. Export Development Board snížil prognózu exportních příjmů v roce 2020 na 10,75 mld. USD, což představuje
meziroční pokles o 42 %. Obrovský pokles příjmů pociťují srílanské nákladní přístavy. Správa srílanských přístavů SLPA
oznámila meziroční pokles dubnových příjmů přístavů Kolombo a Hambantota vzhledem k pandemii COVID-19 o 2,5
miliardy rupií, tedy o 50 %. Dalším negativem je významný propad turistiky. V březnu se počet turistů meziročně snížil o
70,8 %. Již v únoru klesly příjezdy turistů o 17,7 %. Příjmy z cestovního ruchu přitom tvoří cca 12,5 % HDP. MMF
odhaduje, že se ekonomika Srí Lanky dostane do konce roku 2020 do recese se záporným růstem HDP o 0,5 % oproti
loňskému růstu o 3,5 %. Prezident Gotabaya Rajapaksa prosazuje zaměřit se po ukončení krize na bohaté turisty a
doporučuje více propagovat lékařskou turistiku. Situaci komplikuje také vzrůstající nezaměstnanost. Podle expertů může v
důsledku koronaviru přijít o zaměstnání až 1 mil. osob. Agentura Moody's Investors Service přiřadila Srí Lance nejnověji
hodnocení B2. Moody’s odhaduje, že v kombinaci s pomalejším růstem nominálního HDP a slabším směnným kurzem
vzroste dluhové zatížení vlády téměř na 100 % HDP. Ernst & Young předpověděla tempo růstu HDP v roce 2020 mezi 0,5
% až 1,5 %. Nejhůře budou postižena odvětví cestovního ruchu, dopravy a oděvního průmyslu. Nejnovější analýza Fitch
Ratings uvádí, že situace vyplývající z pandemie koronaviru ještě prohloubí výzvy v oblasti udržitelnosti veřejného a
vnějšího dluhu po snížení daní a souvisejícím posunu ve fiskální politice koncem minulého roku. Pandemie obzvláště
poškodí odvětví cestovního ruchu, které v kombinaci se slabší domácí poptávkou dále poškodí metriku veřejných a
vnějších financí Srí Lanky. Fitch očekává, že se rozpočtový schodek v roce 2020 rozšíří na 9,3 % HDP z 6,8 % v roce 2019.
Hrubý veřejný dluh v poměru k HDP vzroste podle odhadu Fitch na přibližně 94 % v roce 2020 a 96 % v roce 2021. Pokles
cestovního ruchu, nižší remitence a slabší vývoz pravděpodobně letos rozšíří schodek běžného účtu na 3,3 % HDP z 2,2 %
v roce 2019.

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

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

2015 2016 2017

(mld. USD)

2018

(mld. USD)

2019

(mld. USD)

Příjmy 1 152 1 180 12,64 12,38 23,14
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Výdaje 1852 2 004 16,66 22,67 31,52

Bilance -690 -824 -4,02 -10.29 -8,38

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

Bilance běžného
účtu (% HDP)

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

Bilance finančního
účtu (miliardy
USD)

-1,886 -1 803 -2 094 -4,5 -6,3

Bilance
kapitálového účtu
(mil. USD)

58,3 46,3 25,5 10,9 6,9

Devizové rezervy
(miliardy USD)

7,300 7,060 9,980 6,900 7,869

Zahraniční
zadluženost
(miliardy USD)

44.3 47,65 47,8 51,6 55,9

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

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

Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním
bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance.
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Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky -
http://www.cbsl.gov.lk/.

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

Hlavní srílanské banky:

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

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

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

MMF počátkem března 2020 uvedl, že finanční systém zůstává poměrně stabilní, ačkoli některé oblasti zranitelnosti
přetrvávají, zejména mezi nebankovními finančními institucemi. Podle MMF by modernizace zákona o bankovnictví s
cílem posílit a harmonizovat rámce regulace, dohledu a řešení problémů u finančních institucí přijímajících vklady
pomohlo zajistit finanční stabilitu. Úřady by měly pokročit ve strukturálních reformách podporujících růst, aby plně
využily ekonomický potenciál Srí Lanky a podpořily větší sociální začlenění.

Koncem března agentura Fitch Ratings revidovala výhled bankovního sektoru Srí Lanky na rok 2020 na Negativní, protože
pandemie koronaviru představuje zvýšená rizika pro očekávané rozšíření ekonomiky a poptávky po úvěrech, což bude
mít nepříznivý dopad na výkonnost bank. Fitch se domnívá, že poptávka po úvěrech zůstane v roce 2020 utlumená kvůli
slabšímu výhledu hospodářského růstu, a to i přes několikanásobné snižování úrokových sazeb centrální bankou spolu se
snížením zákonné rezervy o 1%. Jakýkoli dlouhodobý dopad viru zintenzivní tlak na kvalitu aktiv, kterému banky již čelí,
přičemž poměr sektorově nesplacených úvěrů se na konci roku 2019 zvýšil na 4,7 % oproti 3,4 % v roce 2018.

1.7 Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a
privatizace. Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

V mil. USD

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 10 504,9 10 120,1 11 400 11 890 16,14

Dovoz 18 934,6 18 640,4 21 140 22 200 26,44

Bilance -8 429.7 -8 520,3 -9 740 -10 310 -10,30

Růst příjmů z vývozu byl podporován hlavně růstem vývozu služeb, vývoz zboží zůstal na stejné úrovni. Pouze exportní
příjmy z oděvů (5,56 miliard USD) a čaje (1,35 miliardy USD) překročily v roce 2019 hranici jedné miliardy dolarů, podobně
jako v předchozích letech.

USA zůstaly v roce 2019 hlavní vývozní destinací (3,1 miliard USD – 26 %), následovány jsou V. Británií (998 milionů USD),
Indií (759 milionů USD), Itálií (531 milionů USD) a Belgií (352 milionů USD).

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

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

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

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

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

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

Katunayake, Biyagama, Mirigama, Wathupitiwela, Mawathagama, Polgahavela, Horana, Seethawaka a Mirijjawila. Dále na
Srí Lance existují průmyslové zóny určené pro dílčí odvětví:

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

Vláda má v úmyslu zřizovat další zóny formou PPM (public-private partnership), přinášející příležitosti pro zahraniční
investory. Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.investsrilanka.com/

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

Vláda se zaměřuje především na získání FDI ze zahraničí na budování infrastruktury, finančního průmyslu, energetiku,
cestovní ruch, rybářství a IT sektor. V roce 2019 Srí Lanka zaznamenala 1,204 mld. USD přímých zahraničních investic. Mezi
odvětví s nejvyšším růstem FDI patřila výroba zaměřená na vývoz, služby zahrnující cestovní ruch a IT a infrastruktura.
Nejvýznamnějšími investory byly Indie, Singapur, Kanada, Hongkong a Čína.

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

Srí Lanka v indexu ekonomické svobody postoupila z loňského 112. místa na 104. místo.

Investiční klima na Srí Lance je jedno z nejliberálnějších v Asii. Od dubna r. 2002 je povoleno zakládat podniky plně ve
vlastnictví zahraničního investora i v oblastech, kde toto nebylo v minulosti možné, jako je výstavba budov a silnic,
hromadná doprava, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovny, výroba a distribuce energie. Mezi tzv. regulovaná odvětví
patří letecká doprava, pobřežní doprava, výroba zbraní, alkoholu, tisk peněz, dobývání drahých kamenů a loterie.

Současná vláda se chce zaměřit na podporu investic v klíčových oblastech, jako je výstavba silnic a dálnic, energetika a
zemědělství.
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Vláda zavedla v únoru 2020 nová opatření pro urychlení přímých zahraničních investic (FDI) s cílem dosáhnout výše 2,5
miliardy USD. Mezi nová opatření patří zřízení dvou zvláštních výborů v rámci investiční rady (Board of Investment - BOI),
které urychlí schvalovací proces pro zahájení projektů přímých zahraničních investic, kterým se dříve zabývalo 20 úřadů.
Jsou to Project Inspection Committee a Land Allocation Committee. Zřízena byla pracovní skupina, která má usnadnit
investice v jednom okně, vylepšena byla on-line investiční procedura. Kromě toho byla zřízena recepce pro urychlení
schvalovacího procesu (front office desk). Zde budou přijímány návrhy investorů, kteří chtějí investovat v zemi. Nová
opatření jsou přijímána s cílem poskytovat nezávislé a transparentní hodnocení všech investic v zemi a posílit přímé
zahraniční investice.

Přetrvávající problémy, jako je relativně nízká pozice v Doing Business Index, vysoké mzdové sazby a náklady na veřejné
služby, vysoké náklady na pořízení půdy, rigidita v pracovním právu a vládní postupy však zůstávají hlavními překážkami,
pokud jde o přilákání přímých zahraničních investic.

Klíčovou institucí pro investování v zemi je Board of Investment. Přesné informace je možno získat na webových stránkách
www.boi.lk.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

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

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové
spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Komise dohlíží na dohodu o spolupráci
v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. EU a Srí Lanka uspořádaly dne 14. února 2019 v Bruselu 22. zasedání
společné komise. V rámci dohody o spolupráci byly ustaveny tři pracovní skupiny - skupina pro vládnutí, právní stát a
lidská práva, skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci a skupina pro rozvojovou spolupráci. Společná zasedání
Smíšené komise a výborů se konají každoročně, stejně tak jako investiční dialogy EU – Srí Lanka.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Výše obchodního obratu v roce 2019 činila 5,5 mld. EUR s negativní
bilancí pro EU ve výši 1,6 mld. EUR. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky
z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče,
chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

EU v květnu 2017 schválila znovuudělení udělení GSP+ pro Srí Lanku. Udělení GSP+ podmínila pokrokem v procesu
národního usmíření a implementací 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, správě veřejných záležitostí, dodržování
pracovních práv a ochraně životního prostředí.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc ve výši přibližně 750 mil. EUR, kterou lze rozdělit na
následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří
a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami. Více
informací k programům:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

V současné době probíhá rozvojová pomoc na základě rozvojového programu na léta 2014 – 2020. V současné době byla
do bruselského ústředí předložena komplexní zpráva sloužící jako podklad pro dokument na následující léta.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 11 986 15 541 12 673 8 951 8 141

Dovoz 49 185 51 709 53 341 61 592 72 637

Saldo -37 199 -36 178 -40 578 -52 641 -64 496

Vzájemný obrat má stoupající tendenci, ČR dlouhodobě vykazuje stupňující se negativní obchodní bilanci.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
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Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické; plasty a plastové výrobky;
zbraně střelivo části součásti příslušenství; přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; nástroje náčiní výrobky
nožířské z kovu obec; vata plst textilie netkané lana provazy.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky; kaučuk a výrobky z něj; reaktory kotle přístroje
nástroje mechanické; čaj; přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; přípravky potravinové různé. V dovozech z LK
jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

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

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

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

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

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České
firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se
také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se
hovořilo v minulosti, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

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

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. V roce 2019 byla ukončena jednání o nové smlouvě o
zamezení dvojího zdanění. Smlouva byla vládou ČR schválena 8. července 2019. Česká strana avizovala připravenost
k podpisu smlouvy. Srílanská strana zatím připravenost k podpisu nepotvrdila.
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V únoru 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem
rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské socialistické demokratické republiky o vzájemné spolupráci.

ČR a Srí Lanka se v roce 2019 dohodly na zahájení jednání o Smlouvě o předávání odsouzených osob. Během jednání,
které se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. října v Kolombu, byl odsouhlasen text smlouvy. Nyní probíhá v obou zemích
nezbytný legislativní proces před podpisem smlouvy.

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

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

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

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

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

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR nepatří LK mezi prioritní země.

VZÚ Dillí Milan Hovorka předal v červenci 2019 finanční prostředky získané prostřednictvím charitativního koncertu
s názvem Češi pro Srí Lanku, jenž byl reakcí na teroristické útoky na Srí Lance na Velikonoční neděli a jenž se pod záštitou
ministra zahraničních věcí uskutečnil v červnu v Praze.

V roce 2019 byly na Srí Lance realizovány dva malé lokální projekty. Projekt nazvaný „Děti si zaslouží to nejlepší - fáze II“
realizovala ADRA Sri Lanka a příspěvek ČR činil 438 365,- Kč. Projekt navázal na předchozí projekt vybudování knihoven
ve dvou školách za české peníze. Jedna ze škol byla ve velmi špatném technickém stavu, projekt se tedy zaměřil na její
renovaci a nákup nábytku a vybavení, úpravu dětského hřiště před školou, nákup učebních pomůcek a programy osobní
hygieny a sanitace. Druhý projekt nazvaný „Podpora venkovské komunity Srí Lanky - mobilní odborné vzdělávání a
realizace místních výrobních míst“ realizovala Nature Conservation Society a příspěvek ČR činil 319 512,- Kč. Projekt byl
zaměřen na dovybavení mobilní školicí jednotky, vyškolení žen v šití ve čtyřech chudých lokalitách Srí Lanky a dodání
šicích strojů do výrobních center v každé z těchto oblastí.
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Pro rok 2020 byl schválen jeden malý lokální projekt. Projekt nazvaný „Příprava venkovských dětí na moderní svět práce
prostřednictvím ICT vzdělávání“ realizuje Good Neighbors International in Sri Lanka a příspěvek ČR činí 464 000,- Kč.
Cílem projektu je vybudování informační střediska v základní škole v Medawachchiya včetně potřebného nábytku

skládajícího se z IT místnosti, přednáškové místnosti, estetické místnosti a knihovny. Dalším výstupem je uspořádání IT
kurzu pro žáky školy.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 15 letišť, z nichž největší je mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada letišť potřebuje modernizaci s
cílem zajistit lepší komfort rostoucímu počtu turistů. Vláda má v úmyslu ze Srí Lanky v nejbližších letech vybudovat letecký
dopravní uzel regionu. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť, dále dodávky
mobilních letišť, radarových systémů či malých dopravních letadel.

Energetický průmysl

Podle Sri Lanka Sustainable Energy Authority roste poptávka po energii stálým tempem a je poháněná především
zvyšující se životní úrovní obyvatel. Trend ukazuje na cca 63 % ročního tempa růstu, což uka- zuje na zdvojnásobení
současné celkové poptávky do roku 2046. Strategické dokumenty předpokládají dosáhnout do roku 2030 plné
energetické soběstačnosti. Cílem nové energetické strategie je dosáhnout rovnováhy mezi energetickou poptávkou a
produkcí z dlouhodobého hlediska.

Vláda přijala Národní energetickou politiku a strategii, která má za cíl do r. 2025 vyrábět 10 % elektrické energie z
alternativních zdrojů. Srí Lanka má proto zájem na projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie, prioritní jsou
zejména projekty modernizace hydroelektráren, což má napomoci ochraně životního prostředí na ostrově.

České firmy se mohou uplatnit v oblasti výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl a v nových, rychle se
rozvíjejících technologií, např. v solární energetice, případně jaderné energie. V těchto oblastech stále na LK straně chybí
potřebné know-how a je pociťována silná potřeba zahraničních partnerů a školení vlastních expertů v zahraničí.

Plasty a gumárenský průmysl

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

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rozsáhlé oblasti země trpí dlouhodobým devastujícím suchem. Dalším negativním jevem jsou každoroční záplavy, které
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byly v obzvláště v letech 2016 a 2017 devastující a přispěly mimo jiné k zamoření rozsáhlých vodních zdrojů. Na Srí Lanku
každoročně směřuje rozvojová pomoc zaměřená na zlepšení dostupnosti a kvality pitné vody. Oblast hospodaření s
pitnou vodou je jednou z rozvojových priorit srílanské vlády. Ostrov má zájem o dodání technologií k úpravě vody a
zpracování odpadu, zajišťování provozu skládek, produkci alternativních zdrojů energie jako je např. bioplyn. Vláda
plánuje projekty v oblasti vybudování integrovaného zařízení skládajícího se z třídírny odpadu a bioplynové stanice.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje
poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na zpracování cukrové
třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie. Sucha a záplavy postihující zemi celkem pravidelně způsobují
často nízkou úrodu základních zemědělských plodin a z toho vyplývající zvýšený import ze zahraničí.

Železniční a kolejová doprava

Železniční a silniční doprava má na Srí Lance značné rezervy. Celková síť železnic měří 1 447 km, vláda nyní přistupuje k
postupné modernizaci komunikací s tím, že kromě obecných benefitů pro ekonomiku LK je rozvoj komunikací klíčový i
pro rozvoj sektoru služeb a má také nepopiratelný politický rozměr zejména u projektů, které spojují sever a jih ostrova.
Asijská rozvojová banka (ADB) schválila v srpnu 2019 půjčku ve výši 160 milionů USD na modernizaci provozu a zlepšení
efektivity srílanských železnic a to prostřednictvím modernizace infrastruktury a technické kapacity. Jedná se o první
půjčku ADB v železničním sektoru Srí Lanky. Železniční infrastruktura v zemi, signalizační a telekomunikační systémy sítě
jsou zastaralé. Sri Lanka Railways vlastní 250 dieselových lokomotiv, ale pouze asi tři čtvrtiny z nich jsou funkční a
polovina vozového parku je stará více než 30 let. Projekt zlepšení účinnosti železniční přepravy bude financovat
modernizaci železničního systému země, aby se zlepšil provoz, údržba, bezpečnost, rozvoj dovedností a technická
kapacita železnic Srí Lanky. Projekt má být dokončen v roce 2024. Pro české firmy jsou perspektivní především dodávky
konvertovaných dieselových lokomotiv a dalších železničních komponentů a náhradních dílů, nakupovaných v současné
době především v Německu a Rakousku.

5.2 Kalendář akcí

VZÚ Dillí Milan Hovorka vykonal ve dnech ve dnech 7. – 9. srpna 2019 pracovní cestu na Srí Lanku. Cílem bylo projednat
některé aspekty dvoustranných vztahů, posoudit aktuální bezpečnostní situaci po teroristických útocích na Srí Lance na
Velikonoční neděli a předat finanční prostředky získané prostřednictvím charitativního koncertu s názvem Češi pro Srí
Lanku. VZÚ jednal také s předsedou parlamentu a ministry zahraničních věcí a cestovního ruchu, absolvoval audienci u
hlavy srílanské katolické církve, setkal se s představiteli nevládní organizace Caritas Sri Lanka, navštívil kostely v Negombu
a Kolombu, vůči nimž byly vedeny dubnové teroristické útoky.

Z vnitropolitických důvodů (kampaň před prezidentskými volbami) zrušil návštěvu ČR plánovanou na 4. - 5. října 2019
ministr cestovního ruchu, přírody a křesťanských záležitostí John Amaratunga.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

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

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

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

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

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

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

web: www.nationalchamber.lk

EDB - Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: https://www.srilankabusiness.com/

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

e-mail: fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

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

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

Srílanská celní správa poskytuje aktualizované informace o veškerých změnách dovozních daní na stránce
www.customs.gov.lk.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

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

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk

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

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

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím
znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, který se koná každý rok v Kolombu
(http://www.srilankaexpo.com/index.php).
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Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese https://www.srilankabusiness.com/ nebo
http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

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

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

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

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webové stránce Board of Investment: www.boi.lk. Tendry jsou
dále zveřejňovány na následujících webových stránkách:

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

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

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

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/

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

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

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

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

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

Státní a náboženské svátky v r. 2020:

1. leden Duruthu Full Moon Poya Day

1. leden Tamil Thai Pongal Day

1. únor National Day

1. únor Navam Full Moon Poya Day

1. únor Mahasivarathri Day

1. březen Madin Full Moon Poya Day

1. duben Bak Full Moon Poya Day

1. duben Good Friday

1. duben Sinhala & Tamil New Year Day

1. květen May Day

1. květen Vesak Full Moon Poya

1. květen Day following Vesak Full Moon Poya Day

1. květen Id-ul Fitr
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1. červen Poson Full Moon Poya

1. červenec Esala Full Moon Poya

1. srpen Id-ul Adha

1. srpen Nikini Full Moon Poya

1. září Binara Full Moon Poya

1. říjen Adhi Vap Full Moon Poya

1. říjen Vap Full Moon Poya

1. říjen Milad-Un-Nabi

1. listopad Deepavali Festival Day

1. listopad Ill Full Moon Poya

1. prosinec Christmas Day

1. prosinec Unduvap Full Moon Poya Day

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

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

Srí Lanka zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů).

Cestující na Srí Lanku za turistickým účelem musí před příjezdem na Srí Lanku obdržet elektronickou cestovní autorizaci,
tzv. ETA (), a to prostřednictvím webové stránky Electronic Travel Authorization.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse
330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993.

Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.
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Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i
doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho
platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté
platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě
skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New
Secretariat Building, Colombo. Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z
Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

Na celém území Srí Lanky a ve vzdušném prostoru Srí Lanky je zakázán provoz dronů a bezpilotních letadel. Při cestování
na Srí Lanku je třeba se zajímat o bezpečnostní situaci v místě pobytu. Je třeba počítat se zvýšenými bezpečnostními
kontrolami po celé zemi.

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

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret
nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy.
Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,- srílanských
rupií nebo 50,. USD, pokud není zahrnut již v letence.

Na Srí Lance se platí srílanskými rupiemi. Výměna USD nebo šeků je bezproblémová. Veškerá směna cizí valuty na
srílanské rupie musí být zaznamenána na formuláři ”Customs and Immigration Form”, který se vyžaduje při podání žádosti
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o prodloužení víza.

Celníkům je nutné ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto
prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář "Exchange Control, Form D", který cestující vyplnil při
příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro
běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého
alkoholu a max. 2 láhve vína.

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených
špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.

Nejlepší čas pro pobyt na Srí Lance je leden až začátek března, teplota je po celý rok přibližně stejná.

Další informace lze nalézt na https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/other.html

Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie koronaviru jsou výše popsané vízové procedury pozměněny. Aktuální
informace lze najít na https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/srilanka.html

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

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

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích,
včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě
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zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je
vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

Seznam doporučených zdravotnických zařízení na Srí Lance lze získat zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/sri_lanka/cestovani/health_care.html
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

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

Telefon: +91-11-2415 5200

Fax: +91-11-2415 5270

Nouzová linka: +91 9910999460

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek: consular_delhi@mzv.cz

Ekonomický úsek: commerce_delhi@mzv.cz

Web: https://www.mzv.cz/nd

V lednu 2016 byl otevřen Honorární konzulát ČR v Kolombu a honorárním konzulem jmenován p. Lohitha
Samarawickrema.
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Honorary Consulate of the Czech Republic
60/1, Park Street
Colombo 2
Sri Lanka

Telefon: +94 115 559 083

Fax: +94 115 559 084

E-mail: colombo@honorary.mzv.cz

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

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

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

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

Záchranná služba: 110

Národní bezpečnostní linka: 118

Policie: 119

Vládní pomoc: 1919

7.4 Internetové informační zdroje

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

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

www.chamber.lk – Ceylon Chamber of Commerce

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

www.fccisl.lk – Federation of Chambers of Commerce and Industry
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www.statistics.gov.lk – Dept. of Census and Statistics

www.customs.gov.lk – Celní správa

www.bizdirectory.lk - Databáze firem a obchodních příležitostí

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

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

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