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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
• Malajsie

Hlavou státu je král (Yang di-Pertuan Agong) volený Konferencí rodových sultánů - vládců devíti států federace (tzv.
Conference of Rulers). Králem se může stát pouze jeden z těchto devíti sultánů, kteří jsou zároveň doživotně nejvyššími
představiteli jednotlivých států. Funkční období krále je pětileté.

Dne 31. ledna 2019 usedl na trůn sultán státu Pahang Abdullah Ahmad Shah, který byl zvolen Konferencí vládců během
zvláštního zasedání v Královském paláci v Kuala Lumpur dne 24. ledna 2019. Sultán Abdullah Ahmad Shah je v pořadí 16.
králem Malajsie od vyhlášení nezávislosti v roce 1957.

Podle nepsané dohody se panovníci na královském trůnu v Malajsii střídají, přičemž dopředu je známé pořadí. Na trůnu
vystřídat postupně hlavy všech států Malajsijské federace, v jejichž čele stojí sultán.

Protokolární oslovení panovníka v angličtině a jeho celé jméno s titulem: His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong
XVI Sultan Abdullah Ahmad Shah Pozn.: v hovorové řeči běžně pouze - „Agong"

Malajsie je konstituční monarchií a král má především ceremoniální funkci. K jeho hlavním ústavním pravomocím patří
jmenování předsedy vlády, schvalování rozpuštění parlamentu (návrh předkládá premiér), jmenování soudců Nejvyššího
soudu, udělování státních vyznamenání, jmenování velvyslanců, přijímání pověřovacích listin cizích velvyslanců a
udělování milostí.

Parlament

Nejvyšším zákonodárným orgánem federace je dvoukomorový parlament. Sestává ze Senátu (Dewan Negara) a
Poslanecké sněmovny (Dewan Rakyat). Funkční období poslanců je 4 roky.

Senát - Dewan Negara má celkem 70 senátorů, z nichž 44 je jmenováno králem včetně dvou zástupců federálního
teritoria Kuala Lumpur a po jednom zástupci z oblasti Putrajaya a Labuan, 26 je voleno státními sněmy (po 2 z každého
státu).

Poslanci dolní komory Dewan Rakyat jsou voleni přímou volbou. Poslanecká sněmovna má 222 poslanců. Poslancem se
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mohou stát pouze osoby starší 21 let a osoby, které nejsou zastoupeny v Senátu.

Poslední řádné volby do dolní komory parlamentu proběhly dne 9. května 2018, přičemž poprvé od doby, kdy Malajsie
získala nezávislost (před 61 lety), nezvítězila koalice Barisan Nasional (Národní fronta), nýbrž dosud opoziční Pakatan
Harapan (Pakt naděje) vedený někdejším nejdéle sloužícím premiérem Mahathirem bin Mohamadem (1986 - 2003),
kterému bylo ke dni složení premiérského slibu pro aktuální volební období bezmála 93 let. Dne 24. února 2020
malajsijský premiér Tun Dr. Mahathir nečekaně složil svoji rezignaci do rukou krále Abdulláha. Krátce předtím Mahathir
oznámil odchod též z vedení strany Bersatu. Dne 1. března 2020 se stal novým premiérem Malajsie Tan Sri Muhyiddin
Yassin, který při slavnostní ceremonii v Národním paláci složil přísahu před malajsijským králem Abdulláhem. Ten jej do
premiérské funkce jmenoval dne 29. února 2020.

Složení malajsijské vlády
• Premiér: Tan Sri Muhyiddin Yassin

Ministři v úřadu vlády:

• Ministr zahraničních věcí: Datuk Seri Hishammuddin Hussein
• Ministr federálních teritorií: Datuk Seri Annuar Musa
• Ministr lidských zdrojů: Datuk Seri M. Saravanan
• Ministryně pro záležitosti žen a rodiny: Datuk Seri Rina Mohd Harun
• Ministr komunikací a multimédií: Datuk Seri Saifuddin Abdullah
• Ministr pro místní rozvoj: Datuk Abd Latiff Ahmad
• Ministr financí: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz
• Ministr vnitra: Datuk Seri Hamzah Zainuddin
• Ministr obrany: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
• Ministr hospodářství: Datuk Seri Mustapa Mohamed
• Ministryně pro bydlení a místní správu: Zuraida Kamaruddin
• Ministr zemědělství a agrární výroby: Datuk Seri Ronald Kiandee
• Ministr školství: Mohd Radzi Md Jidin
• Ministr dopravy: Datuk Seri Wee Ka Siong
• Ministr zdravotnictví: Datuk Seri Dr Adham Baba
• Ministryně kultury, umění a cestovního ruchu: Datuk Seri Nancy Shukri
• Ministr práce: Datuk Seri Fadillah Yusof
• Ministr mládeže a sportu: Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican
• Ministr mezinárodního obchodu a průmyslu: Datuk Seri Mohamed Azmin Ali
• Ministr kooperativ a spotřeby: Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar
• Ministr podnikatelského rozvoje a obchodu: Datuk Alexander Nanta Linggi
• Ministr technologie, vědy a inovací: Khairy Jamaluddin
• Ministr energetiky a přírodních zdrojů:Datuk Shamsul Anuar Nasarah
• Ministr životního prostředí: Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man

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

Počet obyvatel:

• 29 628 392 (sčítání lidu z roku 2010)
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• 32 305 536 (odhad květen 2020)
• 80 procent obyvatelstva žije na poloostrovní části

Demografické ukazatele:

• Průměrná hustota osídlení: 98,1 obyvatel/km
2

• Počet ekonomicky aktivního obyvatelstva: 15,34 mil. (únor 2020, zdroj: Department of Statistics, Malaysia)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,3 %

Národnostní složení:

celkově:

• Bumiputera (zahrnuje většinové Malajce a původní obyvatelstvo) 69,1%
• malajsijští Číňané 23,0 %
• malajsijští Indové (větš. Tamilové) 6,9 %
• ostatní 1 %

Složení obyvatelstva na poloostrovní části Malajsie a na malajsijské části ostrova Borneo se poměrně liší. Poslední známé
údaje jsou následující:

poloostrovní část:

• Malajci 59,7 %
• Číňané 23,6 %
• Indové 8,1 %
• ostatní původní obyvatelstvo 1,6 %
• ostatní 6,42 %

východní Malajsie:

• ostatní původní obyvatelstvo 50,86 %
• Číňané 14,7 %
• Malajci 14,4 %
• Indové 0,31 %
• ostatní 1,94 %
• občané jiných států 17,75 %

Náboženské složení (sčítání lidu v roce 2010):

• muslimové (oficiální náboženství) 61,3 %
• buddhisté 19,8 %
• křesťané 9,2 %
• hinduisté 6,3 %
• konfuciáni, taoisté a jiná tradiční čínská náboženství 1,3 %
• ostatní 0,4 %
• bez vyznání 0,7 %
• neznámé 1,0 %

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.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malajsie

4/43 http://www.businessinfo.cz/malajsie © Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

http://www.businessinfo.cz/malajsie


HDP

2015 2016 2017 2018 2019 2020f

HDP (ve
stálých cenách
r. 2015 mld.
RM)

1063,4 1108,2 1173,6 1229,8 1421,5 1 505,4

Roční růst HDP
(%)

5 4,2 5,9 4,8 4,3 -2,0 - 0,5

HNP na
obyvatele (v
běžných
cenách, v RM)

36 093 37 792 41 072 42 834 45 131 44 140

Zdroj: Bank Negara Malaysia

Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP v uplynulých letech (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Zemědělství 8,8 8,1 8,2 7,8 7,1

Těžba nerost.
surovin

8,9 8,8 8,4 7,9 7,1

Zprac. průmysl 23,0 23,0 23,0 23,0 22,3

Stavebnictví 4,4 4,5 4,6 4,5 4,7

Služby 53,5 53,2 54,4 55,5 57,7

Zdroj: Bank Negara Malaysia

Roční míra inflace

2015 2016 2017 2018 2019

Index
spotřebitelských

cen (růst v %)

2,1 2,1 3,7 3,4 3,3

Zdroj: Bank Negara Malaysia

Kurz domácí měny k USD a úrokové sazby

Směnný kurz malajsijského Ringgitu k USD se po poklesu cen významných vývozních komodit Malajsie (palmový olej,
ropa, zemní plyn) na světových trzích v průběhu roku 2019 postupně stabilizoval kolem 4 RM/USD. Počátkem ledna 2019
kurz osciloval kolem 4.139 RM/USD a na této úrovni kolísal i v následujících měsících až na 4.093 RM/USD k 31. 12. 2019

Úrokové sazby - na konci roků

2015 2016 2017 2018 2019
Diskontní sazba
(%)

3,25 3,00 3,00 3,25 3,00

1 měsíční
mezibankovní
úrok. sazba
(% p.a.)

3,45 3,10 3,08 3,45 3,08

Průměrná 6,79 6,65 6,68 6,91 6,71
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základní úroková
míra u
půjček (base
lending rate, v %)

Zdroj: Bank Negara Malaysia

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

Státní rozpočet pro rok 2020

Státní rozpočet pro rok 2020 počítá s příjmy ve výši 244,5 mld RM, což představuje snížení o 17,31 mld. RM a výdaji ve
výši 297 mld.RM. Největšími příjemci jsou ministerstvo školství (s alokací 64,1 mld. RM), ministerstvo financí (s alokací 37,8
mld.RM) a ministerstvo zdravotnictví (s alokací 30,6 mld. RM).

V souvislosti s pandemií Covid-19 malajsijská vláda schválila dne 27.3. 2020 stimulační balíček ve výši 62,5 mld.USD (250
mld. MYR). Balíček zahrnuje benefity občanům (128 mld. MYR), grance pro firmy včetně malých a středních podniků (100
mld. MYR) a posílení ekonomiky (2 mld.MYR). Klíčová je také přímá pomoc ministerstvu zdravotnictví na nákup
potřebného vybavení nemocnic (1 mld. MYR). Balíček reprezentuje přibližně jednu pětinu hrubého domácího produktu
Malajsie. Ministerstvo financí počítá také s navýšením fiskální deficitu na 4,9% HDP (2019 - 3,4% HDP).

Státní rozpočet pro rok 2019

Rozpočet počítá s příjmy ve výši 261,81 mld. RM, což představuje nárůst o 10,7% a výdaji ve výši 259,85 mld. RM, tedy
nárůst o 10,2% oproti roku předchozímu. Rozpočet je zaměřen na podporu ekonomiky (snaha o získání statutu
"asijského tygra"), domácích investic, které dlouhodobě tvoří páteř investiční mapy Malajsie, dále pak na sociální opatření
a zvýšení inkluzivity hospodářství.

Pro stimulaci ekonomiky rozpočet zahrnuje řadu opatření v technologickém sektoru, zejména v oblasti průmyslu 4.0
(půjčky, pojištění vývozu pro malé a střední podniky).

Státní rozpočty Malajsie v předchozích letech

Státní rozpočet pro rok 2017

Státní rozpočet pro rok 2017 počítal s příjmy ve výši 260,8 mld. RM/ 59,3 mld. USD a výdaji ve výši 219,7 mld. RM/ 52,3
mld. USD. Rozpočet přinesl mírné snížení daní z příjmů pro malé a střední podniky, viz kapitola 1.7, dále pak byly
sjednoceny dosud roztříštěné slevy na dani podporující zdravý rozvoj obyvatelstva (slevy z nákupu knih, počítačů a
sportovního vybavení byly sjednoceny pod "lifestylovou úlevu" a zastropovány výší 2500 RM. Ze sektorových iniciativ byl
kladen důraz na technické školství, zdravotnictví a infrastrukturu, turistický průmysl a zemědělství. Těžiště ekonomických
iniciativ se neslo v duchu úlevy malým a středním podnikům v době poměrně velkých ekonomických výzev.

Státní rozpočet pro rok 2016

Státní rozpočet pro rok 2016 počítal s příjmy ve výši 264,4 mld. RM/ 55,3 mld. USD a výdaji ve výši 264,4 mld. RM / 65,45
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mld. USD. Rozpočet přinesl mírné zvýšení daně z příjmu pro vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, avšak na druhé straně
rozšiřoval počet položek osvobozených od DPH, daňové úlevy pro rodiny s dětmi a další, investice, výzkumnou činnost
malých a středních podniků, atd. Dále bylo oznámeno zvýšení minimální mzdy o 11% v soukromém sektoru a 33% pro
státní zaměstnance. Z hlediska sektorů byla podporována silniční infrastruktura a hromadná doprava, regionální rozvojové
projekty, bydlení pro nízkopříjmové skupiny, malé a střední podniky a zelené investice.

Státní rozpočet pro rok 2015

Ve státním rozpočtu pro r. 2015 byly naplánovány výdaje v celkovém objemu 260,7 mld. RM / 65,17 mld. USD a příjmy ve
výši 219,1 mld. RM / 56,17 mld. USD . Rozpočet počítal se schodkem ve výši 3,0% % HDP, avšak tento cíl musel být ve
světle výrazného snížení cen ropy na světových trzích v průběhu roku 2014 revidován na 3,2%.Rozpočet byl označován
jako „pro-rakyat“, tedy pro-lidový. Hlavním cílem bylo zmínit dopady konsolidace veřejných financí na občany, a to
zejména v souvislosti se zavedením daně z přidané hodnoty (GST) k 1. dubnu 2015. Zejména se jednalo o snížení daně z
příjmu, které mělo za následek osvobození od této daně pro zhruba 300 000 poplatníků.

Malajsijské státní rozpočty je nutné vnímat a vykládat v rámci dlouhodobých a střednědobých vládních strategií, které tak
mají postupně naplňovat. Od 90. let byla určující strategií Vize 2020, která si kladla za cíl Malajsii zařadit mezi rozvinuté
státy do roku 2020. V roce 2016 začala vláda s přípravou nové strategie TN 50 (Transformasi Nasional - národní
transformace), která bude mít za jeden z hlavních cílů zařadit do roku 2050 malajsijskou ekonomiku mezi 20
nejrozvinutějších na světě. V roce 2017 proběhla rozsáhlá setkání s různými segmenty občanské společnosti za účelem
získání vstupů pro aspirace Malajsie, které budou do TN50 zahrnuty. Na výše zmíněné strategie navazují střednědobé
plány:
11. malajsijský plán (11. MP) pro léta 2016-2020 vyhlášený předchozí vládou v polovině roku 2015 je posledním
rozvojovým plánem Malajsie před plánovaným dosažením statutu rozvinuté země v roce 2020 (Vize 2020).

Cíle 11. MP:

• Růst HDP o 5-6% ročně;
• Vytvořit až 1,5 milionu pracovních míst a zvýšit produktivitu práce z 22 412 USD (2015) na 26 831 USD (2020)
• Zvýšit HNP na úroveň 15 690 USD;
• Zvýšit průměrný příjem domácností na 3 064 USD (2014: 1.785 USD)
• Zvýšit podíl náhrad zaměstnanců na HDP na úroveň 40% (2015: 34,9%);
• Zvyšovat Index malajsijského blahobytu (Malaysian Welfare Index) o 1,7% ročně);

K dosažení těchto cílů bylo představeno šest strategických iniciativ zahrnujících opatření k rozšíření střední třídy, zvýšení
přístupnosti vyššího vzdělávání, zvýšení výstavby sociálně dostupného bytlení, posílení technického a učňovského
vzdělávání, rekvalifikační programy, ochranu přírody, posílení infrastruktury a další. Do určité míry se jedná o opakování
cílů 10. MP či jejich aktualizaci.

Ekonomický transformační program (ETP) z r. 2010 s důrazem na růst úlohy privátních investic (vs. veřejné)
v ekonomice. V ETP bylo vytipováno 12 klíčových rozvojových oblastí - National Key Economic Areas / NKEAs, do nichž je
strategicky směřována většina fiskálních pobídek a investic:

• Ropa, zemní plyn, energetika
• Palmový olej, přírodní kaučuk
• Finanční služby
• Cestovní ruch
• Obchodní služby
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• Elektrotechnický a elektronický průmysl (E&E)
• Velko- a maloobchod
• Vzdělání
• Zdravotnictví
• ICT
• Zemědělství
• Rozvoj aglomerace hlavního města Kuala Lumpur

Státní rozpočet Malajsie (v mld. RM)
2016 2017 2018 2019 2020p

Příjmy 212,6 219,7 239,9 261,8 244,5
Výdaje 264,4 260,8 280,3 313,8 297,0
Saldo -51,8 -40,3 -40,4 -52,0 -52,5
Saldo (% HDP) -3,1 -3,0 2,8 -3,4 -3,2

Zdroj: Bank Negara Malaysia

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

Běžný účet platební bilance vykázal v roce 2019 přebytek ve výši 49,7 mld./ 3,3 % HNP, což představuje zvýšení oproti
roku 2018 (30,6 mld RM/ 2,4% HNP). ). Mírně se snížil deficit bilance služeb na -10,9 mld..

Přímé investice skončily s přebytkem ve výši 9,4 mld. RM (2019: 11,3 mld. RM). Více k Přímým zahraničním investicím je
možné nalézt v kapitole 2.5.
Diskontní sazba (OPR) byla v r. 2019 stabilní a na konci roku činila 3,00%.

Přebytky na účtech platební bilance a devizové rezervy (v mld. USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Účet zahraničního
obchodu (zahrnuje
i speciál)

27 25,2 28,1 30,6 49,7

Účet služeb -20,6 -19,1 -22,9 -17,7 -10,9

Běžný účet 8,5 5,7 6,9 6,5 6,3

Běžný účet (%
HNP)

3,1 2,4 3,1 2,4 3,3

Rezervy centrální
banky

95,3 94,5 102,4 102,3 103,6

Zdroj: Bank Negara Malaysia

Celkový zahraniční dluh se na konci roku 2019 ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 21,4 mld. RM z 924,9 mld. RM na
946,3 mld. RM.
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém, který se skládá z komerčních (obchodních) bank a investičních bank a ostatních finančních institucí
(zejména islámské a mezinárodní islámské bankovnictví), je hlavním institucionálním zdrojem úvěrů pro rozvoj
hospodářství země. Kromě toho existují v Malajsii ještě tzv. rozvojové finanční instituce, které poskytují financování
určitým strategickým sektorům ekonomiky.
V Malajsii funguje 27 komerčních bank, 11 investičních bank a 16 islámských bank (mnohé banky nabízejí současně služby
konvenčního i islámského bankovnictví) a 2 tzv. mezinárodní islámské banky. Kromě toho se na finančním trhu nacházejí
další finanční instituce pro zprostředkování platebního (a úvěrového) styku, které vzhledem k tlakům na zadlužování
domácností jsou nově ze značné části rovněž regulovány CB Malajsie (AEON Credit Service, Malaysia Building Society
Berhad, Diners Club, Synergy Cards). Licencovaných neživotních pojišťoven se v Malajsii nachází 21.

Malajsijská centrální banka v současnosti dále modernizuje a zpřehledňuje finanční systém, platební styk i spolupráci
s ostatními státy ASEANu na základě nejnovějších strategických dokumentů, zahrnujících: Financial Sector Blueprint
2011-2020.

Poslední velká úprava regulace bankovního sektoru proběhla v roce 2013 se zákony Financial Services Act 2013 (FSA)
a Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA). Hlavní náplní této legislativy bylo mj. upřesnění pravidel pro působení
subjektů na finančním trhu, zajištění větší kompatibility islámského bankovnictví s právem šaría a za určitých podmínek (k
předcházení vážných rizik) možnost Centrální banky podrobit regulaci a dohledu i subjekty na nebankovním trhu
s finančními službami.

Za poslední léta se také Centrální banka Malajsie věnovala opatřením ke zpomalení růstu zadlužení domácností či
prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Centrální banka dále zavádí postupně opatření bankovního
dohledu vyplývající z Basilejských dohod (Basel II a III), která se týkají minimálního poměru kapitálové přiměřenosti,
reportingu, atd.

Od 1.6.2015 je dle nařízení Centrální banky každoročně navyšován povinný minimální koeficient kryti likviditou pro
komerční banky (z 60% v roce 2015 až na 100% k 1.1.2019).
Komerční banky

Jsou hlavními hráči v bankovním systému. Z celkového počtu 27 má 19 zahraniční vlastnictví. V zemi je kromě toho 16
licencí pro islámské bankovnictví (z nichž 6 zahraničních). 6 z domácích bank působí celkem v 22 zemích prostřednictvím
svých poboček, společných podniků nebo majetkové účasti. V opačném směru v Malajsii udržuje svou přítomnost
prostřednictvím reprezentačních kanceláří zhruba 14 dalších zahraničních bank. Tyto kanceláře neprovozují běžné
bankovní činnosti, zajišťují však součinnost a výměnu informací se svými partnery v Malajsii, pokud jde o společné
obchodní zájmy.

V případě 8 z 12 investičních bank se zároveň jedná o banky poskytující služby komerčního bankovnictví pod jednou
střechou, což platná legislativa umožňuje.

Malajsie má též několik rozvojových finančních institucí (DFIs), které doplňují bankovní instituce při poskytování
finančních prostředků pro sektory jako je zemědělství (agrobanka), infrastruktura, doprava a logistika (rozvojová banka),
výroba na vývoz a MSP (SME banka).
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Internetové odkazy: Aktuální seznam finančních institucí, bank a pojišťoven

1.7 Daňový systém

Daň z příjmů

Daň z příjmů je uvalena na příjmy spojené s činností v Malajsii nebo příjmy v Malajsii plynoucí z aktivity v zahraničí.
Jednou z výjimek jsou bezdaňové a bezcelní zóny (ostrovy Langkawi, Labuan a Tioman).

Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendářní rok, ale příjmy z podnikání ve firmě, jejíž finanční rok je odlišný od
kalendářního roku, jsou zdaňovány za období vymezené jejím finančním rokem.

Daň z příjmů fyzických osob

Rozlišuje se mezi rezidentními poplatníky a nerezidentními poplatníky. Rezidentní poplatník musí v Malajsii pobývat
alespoň 182 dní v roce a vztahují se na něj následující sazby:

Zdanitelný příjem (RM) Kalkulace (RM) Sazba (%) Daň (RM)

0 - 5 000 Na prvních 2 500 0 0

5 001 - 20 000 Na prvních 5 000 - 0

- Na Dalších 15 000 1 150

20 001 - 35 000 Na prvních 20 000 - 150

- Na Dalších 15 000 5 750

35 001 - 50 000 Na prvních 35 000 - 900

- Na Dalších 15 000 10 1 500

50 001 - 70 000 Na prvních 50 000 - 2 400

- Na Dalších 20 000 16 3 200

70 001 - 100 000 Na prvních 70 000 - 5 600

- Na Dalších 30 000 21 6 300

100 001 - 250 000 Na prvních 100 000 - 11 900

- Na Dalších 150 000 24 36 000

250 001 - 400 000 Na prvních 250 000 - 47 900
- Na Dalších 150 000 24.5 36 750

400 001 - 600 000 Na prvních 400 000 - 84 650

- Na Dalších 200 000 25 50 000
600 001 - 1 000 000 Na prvních 600 000 - 134 650

- Na Dalších 400 000 26 104 000

Nerezidentní poplatníci

Typ příjmu Sazba (%)

Z umělecké činnosti 15

Úroky 15

Autorské poplatky 10

Pronájem movitého majetku 10

Technické a manažerské služby 10

Dividendy Vyňaty
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Z podnikání 28

Ostatní 10

Na daň z příjmů fyzických osob se vztahují odpočitatelné položky (na děti, manžele, při zdravotním postižení, atd.) v
rozpětí 1000 – 10 000 RM. Z daně lze odečíst zakat, fitrah nebo další poplatky vycházející z islámu, ale například také
částku 3000 RM za nákup počítače (viz hasil.org).

V lednu 2017 byl přijat zákon Finance Act 2017 nově upravující daňovou problematiku. V případě daně z příjmů
nerezidentních poplatníků byla 10% srážková daň rozšířena na všechny platby poskytnuté nerezidentním poplatníkům za
služby, a to i v případě, že služby byly poskytnuty mimo Malajsii. Definice autorských poplatků dle tabulky výše byla
zákonem rozšířena také na poplatky za použití software.

Daň z příjmů právnických osob

Společnost se považuje za daňového rezidenta, pokud je řízena z Malajsie. Místo řízení je pro účely daňových zákonů
definováno místem, kde se schází vedení společnosti.

Příjmy rezidentních společností jsou daněny sazbou 24%. Malé a střední podniky, jejichž splacený kapitál je nižší než 2,5
mil. RM, zdaňovány následujícím způsobem:

• Příjmy do 500 000 RM sazbou 18 %
• Příjmy nad 500 000 RM sazbou 24 %

Firmy mohou při výpočtu daňového základu odečíst ze sumy příjmů část nákladů spojených s nákupem kapitálových
statků a předmětů dlouhodobé spotřeby.

Daň z příjmu - Nerezidentní společnosti

Typ příjmu Sazba (%)

Poplatky z autorských práv 10

Pronájem movitého majetku 10

Technické a manažerské služby 10

Úroky 15

Dividendy vyňaty

Z podnikání a ostatních činností 24
Příjmy nerezidentních společností plynoucí z Malajsie podléhaji srážkové dani:

Srážková daň - Nerezidentní společnosti

Typ příjmu Sazba (%)

Poplatky z autorských práv 10

Platby za služby odvedené v Malajsii. 10

Technické a manažerské služby, pronájem movitého
majetku

10

Úroky 15
Dividendy vyňaty

Ostatní příjmy 10

Nerezidentní společnosti, které mají daňový domicil v některé ze zemí, se kterými má Malajsie uzavřenou smlouvu o
dvojím zdanění mohou podléhat nižším sazbám daně. V případě České republiky se u daní z příjmů úroků jedná o sazbu
12% nebo 0%. Poplatky z autorských práv a poplatky za technické služby podléhají sazbě 10%.
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Příklady ročních odpisů nákladů z daňového základu

Položka Sazba pro roční odpis - %

Těžké stroje 20

Výrobní hala a strojní zařízení 14

Nábytek 10

Kancelářské zařízení (ICT, PC) 40

Motorová vozidla (omezení max. hodnoty) 20

Zařízení pro kontrolu ŽP 20
Pro zdaňovací období 2017 a 2018 se v novém zákoně Finance Act objevuje opatření pro daňovou slevu odstupňovanou podle stupně

meziročního zvýšení daňového základu:

Meziroční navýšení daňového
základu

Snížení sazby daně Konečná sazba

5-9,99% 1 23

10-14,99% 2 22

15-19,99% 3 21
před 20% 4 20

Daň z přidané hodnoty

Dne 1. 4. 2015 vstoupil v Malajsii v účinnost zákon o dani z přidané hodnoty (Goods and Services Tax, GST Act 762 (2014).
GST byla zavedena ve výši 6% a registrace plátce daně je povinná pro podnikatele s ročním obratem od 500.000 MYR (cca
3,5 mil. Kč). Zavedení GST mělo za cíl zjednodušit daňový systém, rozšířit daňovou základnu a tím zvýšit a stabilizovat
příjmy státní pokladny. Byl zrušen dosavadní systém prodejní daně SST - Sales Tax and Service Tax vyznačující se složitou
strukturou sazeb a obratových prahů pro povinnou registraci plátce daně.
Nová vláda v rámci předvolebního programu v roce 2018 slibovala tuto vysoce nepopulární daň zrušit v prvních 100
dnech a navrátit předcházející systém prodejní daně SST. Dne 16.5.1018 pak bylo oznámeno snížení sazby GST na 0% od
1.6.2018.

Kolkovné (Stamp Duty)

Součástí malajsijského daňového systému jsou poplatky za potvrzení dokumentů vystavených pro účely majetkových
transakcí. Určité dokumenty (nástroje) podléhají tomuto druhu zdanění, nicméně pokud je možné danou transakci
provést bez zdanitelného nástroje, kolkovné se neplatí. Zdanitelné nástroje však musí být opatřeny kolkem do 30 dnů od
jejich vystavení.

Přehled kolkovného při převodu majetku (mimo akcií a obchodovatelných cenných papírů)

Hodnota/částka transakce v RM Sazba
do 100 000 1 RM za každých 100 RM

100 000 – 400 000 2 RM za každých 100 RM

nad 500 000 3 RM za každých 100 RM

V případě převodu akcií a obchodovatelných cenných papírů činí výše kolkovného 3 RM za každých 1 000 RM, přičemž
hodnotu transakce stanoví Kolkový úřad na základě 4 kritérií: výnosnosti cenného papíru (price-earnings ratio), hodnoty
čistých hmotných aktiv, odhadu prodejní ceny a na základě jmenovité hodnoty. Za základ pro výpočet kolkovného se vždy
bere nejvyšší hodnota.

Osvobození od kolkovného podléhají transakce mezi holdingovými společnostmi, transakce spojené s kapitalizací
pohledávek, emise akcií prostřednictvím burzy schválené Komisí pro cenné papíry, atd.
Daňové úlevy
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Obecně je smyslem daňových úlev podpořit firmy podnikající v oblastech, kde na tom má stát největší zájem. Jde
například o obory, s nimiž si Malajsie spojuje svou transformaci ve „znalostní společnost" (knowledge-based), ale řada
pobídek a úlev je nabízena i u projektů realizovaných v méně rozvinutých oblastech země, jako je například východní
pobřeží nebo státy Sabah a Sarawak na Borneu, či v některé ze zvláštních rozvojových oblastí (tzv. ekonomické koridory).
Ze sektorového pohledu je těžiště daňových pobídek poskytováno v sektorech zpracovatelského průmyslu, zemědělství,
halál průmyslu (halál potravinářství, logistika a další), biotechnologií či při založení regionálního centra společnosti.
Nejnovější iniciativy vlády pak směřují do podpory Průmyslu 4.0. Jedná se o daňové úlevy či pobídky na pořízení strojů a
automatizaci provozů vyhovující kritériím moderní robotizace. Většina shora uvedených sektorů umožňuje čerpat
následující výhody

• Společnosti s tzv. pionýrským statusem

Statut pro účely daňových zákonů přísluší společnostem, které hodlají investovat do státem podporovaného odvětví nebo
do výroby státem podporovaného výrobku v zemědělství, potravinářství, hoteliérství, cestovním ruchu, zdravotnické
technice, letectví atd. Společnosti s pionýrským statutem mohou po dobu pěti let od zahájení výroby uplatňovat snížení
daňového základu o 70 %. Z daňově osvobozených příjmů lze navíc vyplácet nezdanitelné dividendy. Od roku 2004 též
tyto společnosti mohou požádat před uplynutím pěti let o daňové úlevy na reinvestici příjmů. V případě malých a
středních podniků (do 500 000 RM splaceného kapitálu) mohou tyto v rámci pionýrského statusu žádat až o pětileté
daňové „prázdniny".

• Investiční daňové úlevy

Tyto úlevy se vztahují opět na společnosti, které hodlají investovat do státem podporovaného odvětví nebo do výroby
státem podporovaného výrobku v zemědělství, potravinářství, hoteliérství, cestovním ruchu, zdravotnické technice,
letectví atd. Jde v podstatě o alternativu k pionýrskému statutu. Investiční prostředky vložené do podnikání za dobu pěti
let od data schválení záměru mohou být ze 60 % postupně odepisovány až do výše 70 % ročních příjmů (ze zbylých 30 %
je odvedena daň), dokud nebudou plně vyčerpány. Z daňově osvobozeného příjmu lze vyplácet nezdanitelné dividendy.

Seznam podporovaných sektorů a aktivit způsobilých požívat shora uvedené výhody je k dispozici zde.
Vzhledem k široké škále daňových i nedaňových pobídek pro investory nabízených celou řadou ministerstev a vládních
agentur, založila Malajsijská agentura pro rozvoj investic v roce 2016 Kancelář pro spolupráci a koordinaci v oblasti
pobídek (Incentives Coordination and Collaboration Office - ICCO). Tato kancelář vede ústřední portál pro evidenci
daňových i nedaňových pobídek I-Incentive, více viz kapitola 2.6.

Internetové odkazy:

• www.bnm.gov.my– Centrální banka Malajsie
• http://www.pmo.gov.my/– Úřad předsedy vlády
• www.treasury.gov.my - Ministerstvo financí Malajsie
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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

Obchodní bilance za posledních pět let (v mld. USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 194,9 187,1 233,8 243,3 257,8

Dovoz 171,4 166,3 209,5 214,1 221,4

Saldo +23,6 +20,7 +24,3 +29,2 36,4

Zdroj: Ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu / MITI

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším obchodním partnerem Malajsie za rok 2019 byla ČLR, která byla zároveň na prvním místě v dovozu do Malajsie.
Významným obchodním partnerem jsou stále více země uskupení ASEAN, které dohromady tvoří 23,1% celkového
zahraničního obchodu Malajsie. EU je pro Malajsii významným obchodním partnerem a čtvrtou nejvýznamnější exportní
destinací. EU je také pro Malajsii třetím největším importním partnerem (za Singapurem).

Nejvýznamnější exportní destinace Malajsie v roce 2019

Poř. Země Podíl na celkovém importu v %

1. ČLR 14,1

2. Singapur 13,9

3. USA 9,7

4. EU 8,8

5. Hong Kong 6,7

6. Japonsko 6,6
7. Thajsko 5,7

8. Indie 3,8
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9. Taiwan 3,7

10. Vietnam 3,5

Zdroj: Eurostat

Nejvýznamnější zdrojové země importu do Malajsie v roce 2019

Poř. Země Podíl na celkovém importu v %

1. ČLR 20,7

2. Singapur 10,5

3. EU 8,4

4. USA 8,1

5. Japonsko 7,5

6. Taiwan 6,7

7. Thajsko 5,2
8. Korejská republika 4,6

9. Indonésie 4,6

10. Indie 2,9

Zdroj: Eurostat

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu v r. 2019

Komodita Objem v mil. RM

2017 2018 2019

Celkem 935,39 998,01 986,40

Elektrické a elektronické
výrobky

343,00 380,81 372,66

Rafinované ropné produkty 71,98 76,39 71,50

Chemikálie a chemické
výrobky

68,58 57,72 57,00

Palmový olej a produkty z
něj

53,85 44,70 43,10

LNG 40,46 40,13 41,53
Stroje, zařízení a jejich části 40,20 40,62 41,49

Kovové výrobky 38,00 44,67 41,38

Optické a vědecké přístroje 32,42 36,32 38,56

Ropa 27,97 36,56 26,34

Gumové výrobky 26,30 26,40 25,63

Zdroj: Malaysia External Trade Statistics, Trade Performance

Komoditní struktura dovozu v r. 2019

Komodita Objem v mil. RM

2017 2018 2019
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Celkem 838,14 877,74 849,00

Elektrické a elektronické
výrobky

252,90 261,64 245,46

Chemikálie a chemické
výrobky

79,88 82,72 81,55

Stroje, zařízení a jejich části 78,59 73,61 69,63

Rafinované ropné produkty 75,51 86,19 77,50

Kovové výrobky 43,64 46,10 47,10

Dopravní zařízení 42,93 45,16 40,78

Železné a ocelové výrobky 27,34 30,98 31,18

Optické a vědecké přístroje 24,84 23,27 24,17

Potravinářské výrobky 20,72 19,95 20,27
Ropa 20,68 21,64 25,18

Zdroj: Malaysia External Trade Statistics, Trade Performance

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní zóna je v Malajsii definována jako prostor mimo hlavní celní oblast, kde není uplatňována celní jurisdikce s
výjimkou obecně platných zákazů dovozů, tak jak je vymezují jednotlivá nařízení o zákazu dovozů (viz zakázané druhy
dováženého zboží). Kromě několika výjimek je možné v bezcelní zóně prodávat zboží a poskytovat služby bez povinnosti
platit cla, spotřební daně, prodejní daně a daň ze služeb.

V Malajsii existují následující bezcelní zóny (podle zákona Free Zone Act 1990):

1. Ostrov Labuan ve státě Sabah, kde působí společnosti těžící a zpracovávající ropu a zemní plyn. V roce 1990 zde bylo
ustaveno International Offshore Financial Center (IOFC) s cílem zajistit nadstandardní podmínky pro příliv zahraničního
kapitálu do bankovnictví a pojišťovnictví.

2. Ostrov Langkawi ve státě Kedah, kde byla bezcelní zóna založena za účelem zabezpečení lepších podmínek pro rozvoj
turistiky. Ačkoli Langkawi spadá pod správu státu Kedah, má relativně autonomní samosprávu, tzv. LADA (Langkawi
Development Authority), zajišťující plánování a realizaci rozvoje cestovního ruchu.

3. Ostrov Tioman na východním pobřeží Malajsie v blízkosti Singapuru. Cílem zřízení této bezcelní zóny je opět rozvoj
turistického ruchu.

4. Ve městě Johor Baru existuje také bezcelní zóna, která je v těsném sousedství Singapuru, díky čemuž je vyhledávaným
cílem návštěvníků z této země.

5. Přístav Klang - část přístavu je bezcelní zóna, v současné době zde probíhá realizace projektu na výstavbu halal centra.
Hospodářské zóny:

Kromě stávajících hospodářských zón malajsijská vláda rozhodla o vytvoření dalších:

1. Iskandar Development Region - IDR (na jihu poloostrova u města Johor Bahru, plocha 2 200 km
2;

2. Northern Economic Corridor (vč. ostrova Penang a přilehlého pevninského okolí);
3. East Coast Corridor (zejm. stát Terengganu);
4. Sabah Development Corridor (vyhlášen v únoru 2008);
5. Sarawak Corridor of Renewable Energy, vyhlášen v březnu (dva posledně jmenované projekty jsou na ostrově Borneo);
6. Multimedia Super Corridor a Cyberjaya (zaměřeno na IT a telekomunikace).

Účast firem (i zahraničních) v uvedených projektech přináší řadu výhod: vynětí z pravidel Výboru pro zahraniční investice,
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volnost při získání kapitálu ze zahraničí, možnost zaměstnat zahraniční pracovní síly ve zjednodušené proceduře, daňové
prázdniny až na 10 roků, daňová zvýhodnění pro zahraniční odborníky apod.
Digital Free Trade Zone (DFTZ)-PPP (public-private partnership) projekt ve spolupráci mimojiné s čínským konglomerátem
Tencent není klasickou zónou volného obchodu, nenabízí nad stávající rámec žádné zákonné pobídky. V první fázi bude
spuštěno centrum při letišti KLIA (Kuala Lumpur International Airport), které by se mělo stát centrálou pro zpracování
celní a další exportně/importní administrativy, čímž by se měly předmětné procedury výrazně zrychlit. Pilotní projekt SME
Onboarding cílí na malé a střední podniky, kterým umožňuje získat nová odbytiště prostřednictvím prodejních portálů,
jako je Alibaba, Amazon, eBay, BuyMalaysia, Halal Trade a další. Ve druhé fázi bude založeno byznysové centrum Kuala
Lumpur Internet City (ve spolupráci s konglomerátem Catcha Group), které bude jakýmsi hybridem mezi klasickým
business parkem a start-up inkubátorem za přítomností celého ekosystému podpůrných služeb zaměřených na firmy ze
sektoru e-commerce. Hlavní přidanou hodnotou tohoto centra by však měla být jednotná platforma pro e-služby, kterou
budou moci všechny zúčastněné firmy (zejména malé a střední podniky) využívat. Tato platforma by měla taktéž
zahrnovat služby státní správy a usnadnit mezinárodní obchodování se službami a zbožím.
Internetové odkazy:

• www.miti.gov.my - Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu
• www.matrade.gov.my - Agentura na podporu zahraničního obchodu
• https://mydftz.com/ - Digital Free Trade Zone

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

Malajsie je ze strany zahraničních investorů vnímána v zásadě pozitivně. V Indexu Ease of Doing Business 2020,
kompilovaném Světovou bankou, se umístila na 12. místě. (2019: 15. místo). Pro srovnání, ČR se umístila na 34. místě
(2019: 35. místo). V žebříčku World Competitiveness Index zpracovávaném, World Economic Forum, se Malajsie umístila
na 25. místě (Česká republika na 29. místě).

Největšími zahraničními investory byly v roce 2019 ČLR, USA, Hong Kong, Singapur, Nizozemí a Austrálie. Statistiky PZI
budou doplněny po zveřejnění agenturou na podporu investic MIDA. V případě čínských investic vláda provádí kontrolu z
důvodu podezření na nadhodnocené veřejné zakázky. Většina těchto projektů (zejména v oblasti infrastruktury) úzce
souvisí s čínskou iniciativou One Belt One Road.

Největším investičním projektem probíhajícím dlouhodobě v Malajsii je stavba integrovaného terminálu PIPC (Pengerang
Integrated Petroleum Complex) ve státě Johor na jihu země. PIPC představuje terminál zahrnující kompletní spektrum
rafinérií, skladovacích, přečerpávacích a zkapalňovacích kapacit pro ropu a zemní plyn, a ostatní přidružené služby. Hlavní
probíhající výstavba v rámci PIPC je projekt PIC (Pengerang Integrated Complex), který zahrnuje zejména rafinérii Refinery
and Petrochemical Integrated Development (RAPID) a šest dalších zařízení (kogenerační jednotu, separační jednotku,
hlubokomořský terminál pro velké tankery, 2. regasifikační terminál, a další). Investice do PIC a zejména RAPIDu čítá 27
mld. USD.

V květnu 2019 bylo oznámeno, že bude spuštěn projekt East-coast railway link za snížení investice z původních 66 mld.
RM na 44 mld. RM s termínem dokončení roku 2026. Dále budou obnoveny práce na projektech linek metra LRT3 (37 km
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dlouhá trať mezi Bandar Utama a Klang) a MRT2 (52 km dlouhá trať spojující Sungai Buloh Serdang v KL s hlavním
administrativním centrem Putrajaya) s termíny dokončení v roce 2024, resp. 2021.

Dlouhodobou otázkou je vylepšení dálniční sítě ve státech Sabah a Sarawak. Celá dálnice bude měřit 2325 km, čímž se
stane nejdelší dálnicí v Malajsii. V průběhu roku 2016 byly započaty základní práce a vykupování pozemků. V prosinci
roku 2017 hlásila vláda státu Sarawak, že veškeré balíky veřejných zakázek pro první fázi výstavby dálnice (veškerá délka
této komunikace ve státu Sarawak), byly uděleny. Tato dálnice by měla výrazně posílit dopravu i obchod v rámci
malajsijské části Bornea. Také tento projekt dostal v květnu 2019 od vlády zelenou a bude pokračovat s předpokládanými
termíny dokončení v roce 2021 (Sarawak) a v roce 2023 (Sabah).

Mezi projekty, které jsou ještě stále revidovány, patří důležitý projekt vysokorychlostní vlakové dráhy High Speed Rail
mezi Kuala Lumpur a Singapurem a také projekt veřejné dopravy Rapid Transit System Link.

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

Investiční pobídky

Hospodářský úspěch Malajsie v 90. letech by nebyl myslitelný bez obrovského přílivu zahraničních investic a následné
globální expanze malajsijských vývozů. Zahraniční investoři prakticky změnili strukturu průmyslu a vývozů, které byly do té
doby převážně tvořeny přírodními surovinami. Přítomnost zahraničních investorů pozvedla technologickou úroveň země
a přispěla k rozvoji infrastruktury. Malajsijská vláda si je těchto skutečností vědoma a pokračuje v politice podpory
zahraničních investorů. V současnosti tak činí s vědomím drtivé konkurence Číny, která se díky nižším nákladům na
pracovní sílu stala pro manuálně náročnější výrobu atraktivnější. Namísto podpory manuálně náročných odvětví je - jak
vyplývá ze současných vládních strategií – naopak vizí transformace země ve znalostní ekonomiku. V tomto světle jsou
upřednostňovány ty investiční projekty, které jsou spojeny s vysokou přidanou hodnotou a primárním cílem je, aby
většina dodatečně vytvořených pracovních míst byla kvalifikovaná.
Při udělování investičních pobídek musejí investoři předložit navrhované projekty nejprve „Malaysian Industrial
Development Agency“ (MIDA), která posoudí, zda jsou v souladu s „Industrial Master Plan“ (IMP) a s vládní sociální
politikou. Podmínky podpory investic obsahuje „Promotion of Investment Act“ z roku 1986 a „Industrial Coordination Act“
z roku 1975. Souhlas s udělením investičních pobídek zahraničnímu investorovi závisí na rozsahu investice,
kapitálové/pracovní náročnosti, na tom zda se účastní i domácí subjekt, na typu financování (z domácích nebo
zahraničních zdrojů), možnosti existující a plánované infrastruktury podpořit záměry projektu a existenci domácího nebo
zahraničního trhu pro finální výrobek.
Vláda nabízí zahraničním i domácím investorům ve zpracovatelském průmyslu celou řadu pobídek a úlev. Hlavní z nich
obsahuje „Promotion of Investments Act“ a „Income Tax Act“ . Investiční pobídky mohou mít různé formy (tzv. pionýrský
statut, investiční daňové úlevy, prominutí stropu pro zahraniční vlastnictví, apod.) a jsou spojeny s obory, které Malajsie
identifikovala z hlediska svého ekonomického rozvoje (a vládních strategií) jako prospěšné.

Kromě shora uvedených nabídek existují také sektorové pobídky v gesci specializovaných agentur. V oblati IT a multimédií
tak je možné dosáhnout na investiční a podnikatelské pobídky pod vládní agenturou Multimedia Development
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Corporation (MDEC), v oblasti biotechnologií na základě BioNexus statutu v rámci agentury Biotechcorp, v oblasti halal
průmyslu je možné dosáhnout na pobídky agentury Halal Industry Deveolopment Corporation (HDC) v rámci 13 oblastí
tzv. Halal parků HALMAS. Investiční pobídky jsou zároveň poskytovány v případě investic do některého z 5 rozvojových
hospodářských koridorů Malajsie (SCORE, NCER, ECER, SDC a Iskandar).

Omezení zahraničního kapitálu

I přes dílčí liberalizace sektoru služeb stále existuje v mnoha sektorech omezení zahraničního podílu ve firmách. V
některých oblastech navíc přetrvává požadavek na partnera z řad etnických Malajců (Bumiputera) s minimálním podílem
30 %. Investiční agentura MIDA vydává pravidelně sadu příruček pro investice a vstup na trh ve vybraných sektorech
služeb, na které odkazujeme i níže.

Logistika

Provozování skladu není obecně zatíženo limitem zahraničního vlastnictví, pouze v případě veřejných celních skladů je
povinný podíl 30% bumiputera partnera. V případě dopravních služeb poskytovaných třetím osobám může zahraniční
podíl dosahovat nejvýše 49%, v případě dopravy poskytované pouze vlastním subjektům není zahraniční vlastnictví
omezeno. Firma poskytující integrované logistické služby může dosahovat zahraničního podílu maximálně ve výši 40%,
avšak v případě mezinárodních integrovaných logistických služeb není zahraniční vlastnictví omezeno.

Finanční služby

Platí přísné schvalovací procedury a stropy zahraničního vlastnictví, což v souhrnu pro poskytovatele finančních služeb z
EU představuje mimořádně velké překážky při vstupu na místní trh. V r. 2009 Centrální banka Malajsie částečně
liberalizovala finanční služby. V případě investičních bank, islámských bank, pojišťoven a poskytovatelů takaful (islámské
pojišťovnictví) je strop zahraničního vlastnictví 70%. V případě komerčních bank zůstává strop 30 %. Vydávání bankovních
licencí zahraničním bankám je silně omezeno.

Právní služby

Existují striktní předpisy na provádění právních služeb; prakticky je může provozovat a právní firmy vlastnit jen místní
subjekt, občan nebo rezident s příslušnými zkouškami z právního systému v malajštině/bahasa. Výjimku tvoří federální
území Labuan, kde zahraniční právníci mohou poskytovat služby jen zahraničním offshore firmám zde založeným. Existují
zvláštní případy, kdy místní právní firma může zaměstnat zahraničního právníka k výkladu nemalajsijského práva. V roce
2014 vešel v účinnost dodatek k zákonu o právních službách z r 1976, který umožňuje vytváření společných podniků v
oblasti práva a registraci zahraničních právníkům, získání licence Kvalifikované právní firmy a usazování zahraničních
právníků. V dubnu 2015 získala první licenci Kvalifikované právní firmy kancelář Trowers & Hamlins. Tato licence
nevyžaduje místního partnera, bude jich však uděleno pouze pět, jelikož jsou účelově vázány na podporu iniciativy
„Malajsie jako centrum islámských financí“ a tyto firmy musí prokázat expertízu v oblasti islámských financí. Ani po roce a
půl od předmětné liberalizace nedošlo k výraznějšímu průniku zahraničních advokátních kanceláří na malajsijský trh, kdy
tyto raději fungují jako doposud na dálku ze sousedních států (Singapur).

Účetnictví a daňové služby

Toto odvětví bylo zcela liberalizováno. V současnosti je tak možné zahraniční vlastnictví těchto firem bez limitu. Více
informací je zde.
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Stavebnictví

V současné době je přístup na trh velmi omezen, kdy je od dodavatelů z EU, kteří mají zájem o založení firmy v místě
požadováno, aby si našli místního partnera, který bude vlastnit alespoň 70 % kapitálu ve společném podniku. Druhou
možností je udělení povolení zahraniční společnosti na projektové bázi, kdy se firma může kvalifikovat pouze pro projekty
do určité výše rozpočtu na základě své velikosti, počtu kvalifikovaných zaměstnanců, apod. Více informací k liberalizaci
sektoru stavebnictví naleznete zde.

Životní prostředí

Malajsie do značné míry liberalizovala služby v oblasti životního prostředí. Pro sektor konzultačních služeb ke zhodnocení
environmentálního dopadu (EIA), stejně tak pro služby nakládání s odpady. Vláda nicméně vyzývá k zakládání společných
podniků pro lepší transfer znalostí a technologií. V zásadě jediný sektor, kde stále existuje strop zahraničního vlastnictví, je
obnovitelná energetika, kde zahraniční subjekt smí vlastnit maximálně 49%. Více informací je k nalezení zde.

Turismus

Cestovní ruch je důležitým sektorem malajsijské ekonomiky. V zájmu dalšího růstu tohoto sektoru vláda Malajsie již
v některých jeho subsektorech (r. 2009) odstranila 30% strop zahraničního vlastnictví (tématické parky, výstaviště a
kongresová centra s kapacitou nad 5 000 míst, cestovní agentury a kanceláře pro incomingovou turistiku, 4 a 5
hvězdičkové hotely atp.). V případě 3 hvězdičkových hotelů se povinný místní podíl v průběhu posledních let snížil na
30%. V případě hotelů nižších kategorií platí povinné 100% místní vlastnictví. Více informací se nalézá pod odkazem zde.

Energetika

Obecný limit pro zahraniční vlastnictví výrobců elektrické energie je 49%, včetně obnovitelné energetiky (viz výše). V
oblasti těžby ropy a zemního plynu se zahraniční firmy podílí na těžbě jen prostřednictvím partnerských kontraktů s
národní ropnou společností Petronas, a to jak v oblasti geologického průzkumu, tak těžby samotné. Zahraniční firmy se
mohou podílet na omezených sektorech služeb v ropném sektoru buď prostřednictvím partnerství s místní firmou nebo
jako kontraktor. Zahraniční podíl ve firmě nesmí přesáhnout obecný 49% podíl.

Distribuce - maloobchodní prodej

Podmínky pro maloobchodní prodej byly do značné míry liberalizovány. Ještě před několika lety byly menší prodejny
zcela zapovězeny zahraničním vlastníkům. Aktuálně mohou zahraniční společnosti zakládat prodejny za podmínek
založení společnosti v Malajsii a v určitých segmentech také za dodržení povinného podílu sortimentu pocházejícího od
malých a středních podniků vlastněných preferovaným etnikem "bumiputera". Více informací je pod odkazem zde.

Internetové odkazy:

• Informační portál k investičním pobídkám i-Incentives agentury MIDA
• Návody a informace pro společnosti zvažující investice, či usazení v Malajsii
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Malajsii
Menara Tan & Tan, Suite 10.01
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2723 7373
Fax: +60 3 2723 7337
E-mail: delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Webové stránky Delegace EU v Malajsii

3.2 Obchodní vztahy země s EU

mil.EUR Dovoz Vývoz Bilance Obrat
2016 17 391 11 658 - 5 733 29 049
2017 19 831 12 780 - 7 051 32 611
2018 20 826 12 701 - 8 124 33 527
2019 23 596 12 976 - 10 620 36 572

Zdroj: Eurostat

V roce 2010 byla započata jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií. Tato jednání od roku 2013 nedoznala
výraznějších pokroků a čeká se na další řádné kolo jednání. Situaci navíc komplikuje přijaté nařízení Evropské komise v
přenesené pravomoci doplňující směrnici (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která dle
malajsijské vlády diskriminuje palmový olej používaný v biopalivech.

Text Dohody o partnerství (PCA) byl finalizován a odsouhlasen vedoucími vyjednávacích týmů v dubnu 2016. Datum
podepsání dohody zatím není známo.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Malajsie není klasickou rozvojovou zemí. Spolupráce s EU v této oblasti má tedy spíše charakter technické pomoci a
spolupráce v některých vybraných sektorech.

V oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí spolupracuje EU s Malajsií v oblasti obnovitelných energií, zelených
technologií a udržitelného lesnictví. Byl také ustanoven každoroční policy dialogue k zeleným technologiím a klimatickým
změnám s Ministerstvem energetiky, technologií, vědy, klimatických změn a životního prostředí. EU také podporuje
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rozvoj malajsijského národního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě ve spolupráci s místní Ekonomickou plánovací
kanceláří. EU také podporuje místní producenty biomasy a tradičních řemesel (batika). V neposlední řadě spolupracuje při
ochraně rašelinišť.

V oblasti ekonomického rozvoje spolupracuje EU s místními hospodářskými komorami, zejména s Obchodní komorou
EU-Malajsie (EUMCCI) za účelem podpory vzájemného obchodu a investic. Dále spolupracuje s příslušnými ministerstvy a
agenturami pro podporu politik v oblasti hospodářské soutěže, zdravotnictví, investic a mezinárodního obchodu.
Programy asistence EU se zaměřují na služby v oblasti logistiky, ICT, finančních služeb a "zelených služeb".

V oblasti lidských práv, azylové a migrační politiky EU podporuje posílení občanské společnosti v demokratickém dialogu
za účelem posílení lidských práv a demokratických reforem. Dále se zaměřuje na práva dětí přistěhovalců, zrušení trestu
smrti či práva původního obyvatelstva. Finanční podpora pro tuto oblast je čerpána z Evropského instrumentu pro
demokracii a lidská práva (EIDHR), technicky je tato oblast realizována také prostřednictvím pravidelného dialogu s
Malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM) a Malajsijskou advokátní komorou. V oblasti migrace poskytuje EU
technickou podporu ve formě výcviku a školení v oblasti pohraničního managementu a best practices. EU také finančně
podporuje školství pro děti migrantů, např. tzv. Humana Learning Centres na Sabahu, poskytující základní vzdělání až
12.000 dětem migrantů a osob bez státní příslušnosti.

K prioritám EU v oblasti lidských práv v Malajsii patří zejména zrušení trestu smrti, podpora ratifikace hlavních
lidskoprávních úmluv, podpora a propagace práv žen, dětí a původního obyvatelstva, a v neposlední řadě podpora a
propagace svobody vyznání.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v tis.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD

2014 222 125 52. 115,7 921 501 27. 111,4 1 114 34. 112,2 -699 376

2015 187 158 53. 84,3 986 578 24. 107,1 1 173
736

29. 102,6 -799 420

2016 186 292 51. 99,5 975 571 23. 98,9 1 161
863

32. 99,0 -789 279

2017 208 451 52. 111,6 1 240
835

23. 127,3 1 449
287

28. 124,8 -1 032
384

2018 209 138 53. 100,3 1 602
356

20. 126,1 1 811
495

25. 122,4 -1 393
218

2019 199 782 53. 95,6 1 629
113

20. 101,9 1 828
896

25. 101,2 -1 429
331

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře vzájemného obchodu ČR s Malajsií převažuje elektrotechnika a výpočetní technika dodávaná oběma směry v
rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců nadnárodních firem.

Vedle tradičních položek českého vývozu do Malajsie (pneumatiky, syrovátka, součásti stavebních strojů) hrají stále
významnější roli české progresivní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o aplikace jak fyzické tak
kybernetické bezpečnosti, sofistikovanou zdravotnickou techniku, elektroniku, optiku, telekomunikační zařízení apod.
Většina komodit je dodávána prostřednictvím místních distributorů, případně již existujícího vlastního zahraničního
zastoupení českých firem.

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Malajsie v roce 2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)

8542 Elektronické integrované
obvody

29 537 76,7
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3818 Prvky chemické
zušlechtěné pro
elektroniku

27 859 100,2

4011 Pneumatiky nové z pryže 13 824 84,7

3603 Zápalnice bleskovice
roznětky rozbušky apod

10 469 122,2

0404 Syrovátka výrobyz mléka
zahuštěné slazené

7 963 84,0

8411 Motory proudové, pohony
turbovrtulové a ostatní
plynové trubíny

7 131 10124,9

8431 Součástí jeřábů vozíků ap
buldozerů fréz aj

6 485 162,2

8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705

6 293 115,9

8537 Tabule, panely, ovládací
stoly, pulty, skříně a jiné
základny

6 079 358,1

8536 Elektrická zařízení k
vypínání, spínání nebo k
ochraně elektrických ob

4 776 81,6

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Malajsie v roce 2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)

8542 Elektronické integrované
obvody

679 720 105,6

8471 Stroje automat zprac dat
jednotky snímače ap

269 183 77,2

8517 Telefonní přístroje, včetně
telefonů pro celulární sítě
nebo jiné bezd

168 581 154,9

8473 Části, součásti a
příslušenství (jiné kryty,
kufříky a podobné výrobky)

58 919 475,3

8541 Diody, tranzistory a
podobná polovodičová
zařízení; fotosenzitivní pol

44 410 81,5

8443 Stroje,přístr.pro tisk s
pomůckami HS 8442
(vč.kopírek,faxů);části

41 153 214,6

8529 Části a součásti vhodné pro
použití výhradně nebo

34 382 46,8
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hlavně s přístroji čísel 8525
a 8528

8532 Elektrické kondenzátory,
pevné, otočné nebo
dolaďovací
(přednastavené)

31 822 116,4

4001 Kaučuk přírodní balata
guataperča guajal apod

27 775 88,5

4015 Výrobky oděvní doplňky z
kaučuku vulkaniz

18 627 100,2

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

v mil. Kč 2018 2019

Položka Kredit Debet Bilance Kredit Debet Bilance

Služby 337,7 1 505,4 -1 167,7 382,0 1608,3 -1226,3

Výrobní služby
u cizích
fyzických
vstupů (služby
zpracování
zboží)

3,2 4,1 -0,9 1,9 4,5 -2,6

Opravy a
údržba jinde
neuvedené

35,4 0,0 35,4 51,2 0,1 51,1

Doprava 213,9 1 416,1 -1 202,2 219,5 1490,3 -1270,8

Cestovní ruch 5,0 0,0 5,0 1,0 0,0 1,0

Stavební práce 1,8 0,0 1,8 1,3 0,1 1,2

Pojišťovací
služby a
penzijní
financování

9,7 63,2 -53,5 10,1 66,8 -56,7

Finanční služby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poplatky za
využívání
duševního
vlastnictví jinde
neuvedené

2,7 0,0 2,7 9,1 0,2 8,9

Telekomunikační
služby, služby v
oblasti
počítačů a
informační
služby

19,0 5,5 13,5 22,6 1,7 20,9
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Ostatní
podnikatelské
služby

44,8 16,1 28,7 32,6 44,4 -11,8

Osobní,
kulturní a
rekreační
služby

2,2 0,4 1,8 32,7 0,2 32,4

Výrobky a
služby vládních
institucí jinde
neuvedené

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Služby
nezařazené

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

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

V Malajsii, která si dlouhodobě klade za cíl přesun ke znalostní ekonomice založené na vysokém podílu přidané hodnoty,
je tendencí a trendem povzbuzovat zahraniční podniky k částečnému či úplnému přesunu výroby, vývoje či výzkumu do
teritoria za účelem rozšíření dovedností a zvýšení úrovně používaných technologií v zemi. Malajsie se díky své geografické
poloze, členství v organizaci ASEAN, stabilnímu prostředí a robustní diverzifikované ekonomice může stát výhodnou
základnou pro reexport řady českých produktů i do jiných států ASEANu.

Stopy českých firem v Malajsii můžeme vidět i v minulosti. V polovině třicátých let byla v přístavu Klang založena továrna
na boty Baťa a celé generace malajsijců vyrostly s jejími výrobky do té míry, že většina obyvatelstva považuje značku Baťa
za malajsijskou. Na malajsijském trhu jsou dále přítomné a známé značky jako Bohemia Crystal, pneumatiky Barum nebo
motocyklové součástky CZ. Z dalších sektorů je možné jmenovat v oblasti ICT již zmíněný česko-malajsijský společný
podnik Tech-Store nebo výrobce bezpečnostního softwaru Trustport.

V oblasti potravinářského průmyslu jsou na malajsijském trhu známé a oblíbené cereálie Emco, cereální sušenky Semix
Pluso, nebo extrudované chlebíčky Racio. Stejně tak v sektoru zvířecích krmiv se na malajsijském trhu úspěšně etablovala
značka Brit výrobce Vafo Praha.

V sektoru strojírenství lze jmenovat výtahy Stros, které byly dodány do nově budovaných malajsijských elektráren, nebo
Strojírnu Litvínov, která v obchodním centru v Kuala Lumpur postavila vertikální aerodynamický tunel pro simulaci
volného pádu.

Spolupráce v oblasti obrany je mezi Českou republikou a Malajsií dlouholetou záležitostí. V minulosti byly dodány vozy
Tatra od společnosti Tatra Trucks, pasivní lokační systémy VERA od firmy ERA, nebo radary pro civilní letiště od
společnosti Eldis. Úspěchy slavila také Česká zbrojovka, jejíž samopaly Scorpio Evo 3, se staly standardním samopalem
malajsijských policejních jednotek, a to v kombinaci s kolimátory a další optikou firmy Meopta.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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• Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána dne 8. 3. 1996 v Kuala Lumpur a v platnost vstoupila dne 9. 3.
1998.

• Dohoda o ochraně a podpoře investic, jejíž podpis se uskutečnil v průběhu návštěvy předsedy vlády ČR Václava
Klause v Malajsii dne 9. září 1996, vstoupila v platnost dne 3. 12. 1998.

• Probíhají expertní jednání o návrhu Smlouvy o právní pomoci mezi Českou republikou a Malajsií ve věcech trestních,
prní kolo proběhlo v lednu 2019.

• Dále probíhají konzultace na expertní úrovni o Dohodě o ekonomické spolupráci.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Malajsii neposkytuje oficiální rozvojovou pomoc a ani ji od Malajsie nepřijímá. Malajsie není klasickým
příjemcem rozvojové pomoci, velká většina rozvojových projektů v zemi se týká spíše technické pomoci v oblasti vyššího a
učňovského vzdělávání, dobrého vládnutí, či životního prostředí.

V letech 2007-2014 probíhaly české projekty rozvojové a humanitární spolupráce zaměřené na pomoc barmským
uprchlíkům v Malajsii. Projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí. ČR prostřednictvím nevládní
organizace MERCY Malaysia, místní pobočky UNHCR, tchai-wanské nadace Tzu-Chi, IOM a dalších NGO, mj. financovala
činnost mobilní kliniky poskytující nezbytnou prvotní lékařskou péči pro barmské uprchlíky a monitoring zdravotního
stavu těchto uprchlických komunit.
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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

Oborové příležitosti pro Malajsii naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí.

5.2 Kalendář akcí

Doporučené výstavy a veletrhy

říjen - prosinec 2020 (dle situace pandemie Covid-19)

• IGEM (International Greentech & Eco-Products Exhibition & Conference Malaysia): 7.-9. října 2020
• IFSEC (International trade fair for security and fire protection): 20.-22.října 2020
• AsiaWater: 30.listopadu - 2.prosince 2020
• CYDES (Cyber, Defence and Security)

leden - květen 2021

• Ecobuild Southeast Asia
• LIMA 2021
• Malaysian International Furniture Fair (březen)
• Semicon Southeast Asia
• Metaltech
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Malajsií a ČR je proniknutí na místní trh vysoce
obtížné bez místního zástupce, nebo založení vlastní pobočky/kanceláře. Tři hlavní etnika zastoupená v Malajsii (Malajci,
Číňané a Indové) tvoří do určité míry specifické skupiny spotřebitelů, které se navzájem liší a v případě určitého druhu
zboží mohou představovat tři odlišné tržní segmenty, které se vyznačují různými preferencemi, ale například i výší příjmů.

Pokud chce například exportér uspět s nabídkou určitého druhu luxusního zboží, neměl by se dobrovolně diskvalifikovat
tím, že uzavře smlouvu o výhradním zastupování se společností, která nemá dobrou obchodní vazbu na majetnou čínskou
komunitu.

V každém případě by zástupce měl mít sídlo v Malajsii, protože forma nerezidentních zástupců (např. ze Singapuru či
Thajska) nebývá efektivní. Místní obchodní komunita i obyvatelstvo naopak příznivě reaguje na přítomnost
autorizovaného servisu pro zboží, či jakékoli další zviditelnění vlastní přítomnosti. Přítomnost zastoupení dodává na
kredibilitě.

Ve stále vyšší míře je významným faktorem získání certifikace „halál". Ze zákona se povinnost této certifikace vztahuje
pouze na některé potravinářské výrobky (maso, mléčné výrobky, apod), avšak často místní distributoři požadují předložení
halál certifikace i na výrobky, kde to není povinné, a to čistě z důvodu potenciálně vyšších tržeb (muslimové tvoří
65%-70% obyvatelstva), které je systematicky vybízeno ke spotřebitelské obezřetnosti, a právě upřednostňování halál
certifikovaných výrobků. V posledních letech existují i tendence uplatňování halál certifikace na celé
dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Získání halál certifikace u malajsijského úřadu JAKIM (Department of Islamic Development Malaysia) je poměrně obtížné.
Mezi hlavní podmínky patří, aby výrobní podnik byl zcela vyhrazen halál produkci. Alternativou k náročnému a
nákladnému procesu certifikace úřadem JAKIM je získání certifikátu od některé z evropských autorit figurujících na
seznamu uznaných certifikací (http://www.halal.gov.my/v4/) úřadem JAKIM.

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

Při dovozu zboží jsou požadovány dokumenty, které se běžně vyžadují celními úřady ve světě. Pro účely stanovení
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hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. Celní úřad má nicméně
právo při stanovení výše cla vycházet z ceny obvyklé pro daný druh zboží a vypočítat clo z vyšší částky, než je uvedena ve
faktuře. Brání se tak záměrnému podfakturování zboží.

K faktuře se dále přikládá náložní list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň
představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba
případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd.

V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž
k výpočtu hodnoty dováženého zboží.

Celní systém

Dovozní cla jsou uvalena na dovážené zboží a obvykle se jejich hodnota vypočítává z dovozní ceny (ad valorem). Sazby
dovozních cel jsou v rozpětí 0–50 %. Suroviny, strojní zařízení, základní potraviny a léčiva jsou při dovozu obecně zatíženy
nižšími celními sazbami.

Hodnota zboží neboli dovozní cena pro účely výpočtu dovozního cla je stanovena v souladu s pravidly a principy
oceňování dováženého zboží, jak jsou zakotveny v úmluvách Světové obchodní organizace.

Osvobození od platby cla je možné za určitých podmínek, pokud jde o suroviny a komponenty určené k využití při výrobě
pro domácí trh nebo pro vývoz. Od dovozních cel mohou být osvobozeny rovněž dovážené stroje a vybavení, které jsou
přímo určeny pro průmyslovou výrobu a nelze je zakoupit na domácím trhu. Průmyslové podniky však musejí o
osvobození od cla požádat příslušné orgány.

Výrobci, jejichž zboží jde z 80 % na vývoz, mohou požádat o status LMW (Licensed Manufacturing Warehouse). Na
základě LMW statutu jim bude prominuta platba cel na dovážené suroviny, komponenty a strojní zařízení, které přímo
používají při výrobě vývozní produkce.

Pro zjištění dovozních cel a dalších daní a poplatků dle harmonizovaného sazebníku (HS) zřídila malajsijská celní správa
přehledný web.

Spotřební daně (Excise Duties)

Spotřební daně jsou uvaleny na určité druhy zboží, které je vyráběno v Malajsii či do Malajsie dováženo. Mezi druhy zboží,
které jsou zatíženy spotřební daní, nalezneme následující položky: alkoholické nápoje, cigarety a tabákové výrobky,
motorová vozidla, hrací karty a hru mahjong.

Dovážený alkohol tak podléhá nejen dovozním clům (víno 7 RM/L, šumivé víno 23 RM/L, pivo 5 RM/L, lihoviny 55-58
RM/L), ale také spotřební daně odvozené od každého litru 100% alkoholu obsaženého v dovážené zásilce (víno 150RM/L
100% alkoholu, šumivé víno 450 RM/L 100% alkoholu, pivo 175 RM/L 100% alkoholu, lihoviny 150 RM/L 100% alkoholu).

Kromě platby spotřební daně musejí výrobci tabákových výrobků a alkoholických nápojů požádat o licenci k výrobě
takového zboží. Dle informací ZÚ v současné době nejsou vydávány kupříkladu žádné nové licence k výrobě
piva. Podobně jsou nuceny o licenci požádat také společnosti, které skladují zboží podléhající spotřební dani, pokud již
nejsou držiteli povolení k výrobě předmětného zboží.

Spotřební daň se uplatňuje také na osobní automobily, které se do Malajsie dovážejí ze zahraničí, přičemž v závislosti
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na objemu motoru a druhu vozu se pohybuje v pásmu mezi 60 % a 105 % (viz tabulka).

Spotřební daň je splatná v okamžiku, kdy zboží opouští výrobní prostory, ale v případě motorových vozidel je daň splatná
při registraci vozidla na Silničním dopravním úřadě. U vyváženého zboží odpadá povinnost platit spotřební daně.

Vývozní cla

Vývozní cla jsou obecně uvalena na hlavní vývozní komodity Malajsie: ropu a palmový olej (dále pak textilie, kaučuk či
dřevo). S výjimkou ropy, která podléhá desetiprocentnímu vývoznímu clu, jsou cla na další vyvážené komodity
vypočítávána s ohledem na výši nákladů při jejich výrobě. V praxi to znamená, že vývozní cla na tyto komodity jsou
uvalena pouze na rozdíl mezi vývozní cenou a tzv. prahovou cenou, která odráží náklady výroby dané komodity. V
případě, že je vývozní cena stejná nebo nižší než cena prahová, není na vyvážené zboží uvaleno clo. Pro účely výpočtu
vývozního cla je hodnota zboží, neboli vývozní cena, stanovena ve výši ceny, jakou by vývozce obdržel ve fázi, kdy je zboží
propuštěno celním úřadem do místa vývozu. Referenční tržní cena je každý měsíc zveřejňována na webu Malaysia Palm
Oil Board (http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/).

Kvantitativní dovozní omezení jsou uvalena zřídka a na omezený rozsah druhů zboží. Cílem těchto dovozních kvót je
ochrana domácího průmyslu nebo bezpečnostní důvody, případně ochrana veřejného zdraví.

Dovoz některých druhů zboží je zakázaný, nicméně v určitých případech lze požádat o zvláštní dovozní povolení. Mezi
zakázané druhy zboží patří výrobky z Izraele, zboží s židovskou náboženskou tematikou, pornografie a neregistrovaná
léčiva.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zahraniční společnosti existují dvě možnosti fungování v Malajsii, a to:

• založení místní společnosti
• založení reprezentační kanceláře.

K 31. lednu 2017 vstoupil v Malajsii v účinnost Companies Act 2016, který značně zjednodušuje proces zakládání
společností, zejména co do administrativní zátěže. Valnou většinu kroků lze provést dálkově prostřednictvím
portálu MycoID. Tento portál umožňuje také provádět dálkové platby za poplatky k jednotlivým úkonům (prověření, zda
žádaná obchodní firma je volná k použití, registrační poplatek, atd.). Registraci uživatele do portálu je stále nutné
verifikovat osobně u nejbližší přepážky SSM (malajsijský obchodní rejstřík), tudíž pro uživatele v zahraničí nejde o zcela
pohodlnou možnost. V praxi je nadále řada firem zakládána osobně. Praktické kroky k založení společnosti je možné
nalézt na str. 76 manuálu MycoID.

V Malajsii lze založit společnost soukromou nebo veřejnou. Společnost může být založena jako:

• akciová společnost
• společnost s ručením omezeným
• společnost s ručením neomezeným

Společnost s ručením omezeným je možné založit pouze jako veřejnou. V případě soukromé společnosti postačí při
registraci doložit jednoho malajsijského jednatele a jednoho společníka. V případě veřejné společnosti je nutné doložit
malajsijské jednatele alespoň dva.

Narozdíl od dřívější praxe je pro zcela nejjednodušší založení společnosti s ručením omezením nutné doložit pouze jednu
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osobu jednatele s trvalým pobytem v Malajsii. Také narozdíl od dřívější praxe není v řadě případů nutné při založení
společnosti dokládat společenskou smlouvu. Je však nutné doložit souhlas jednatele/jednatelů se jmenováním do funkce.
Po založení společnosti je taktéž nutné jmenovat tajemníka společnosti (company secretary). Tuto povinnost je možné
ošetřit smlouvou se specializovanou společností.

Zapsání společnosti je do značné míry závislé na její formě, a návazně tedy množství doprovodné dokumentace. V
případě jediného vlastníka společnosti s ručením omezením se jedná o proces, který je při osobním podání vyřízen "na
počkání" a v případě dálkového podání v řádu dnů (ověření dokumentů zaslaných online prostřednictvím portálu
MycoID).

Reprezentační kanceláří se rozumí kancelář zahraniční společnosti v oblasti služeb či zpracovatelského průmyslu, která
pro centrálu vyvíjí určité, avšak nekomerční funkce, a centrálu reprezentuje. Tuto kancelář je možné založit buď jako
klasickou reprezentaci, nebo regionální kancelář, která koordinuje aktivity v Jihovýchodní Asii. Kancelář by měla být
financována ze zahraničních zdrojů.

Mezi povolené aktivity patří:

• sběr a analýza informací o trhu a obchodních/investičních příležitostech v Malajsii a regionu;
• plánování a koordinace obchodních aktivit;
• identifikace surovin, komponent a dalších průmyslových výrobků;
• výzkum a vývoj;
• koordinace aktivit filiálek/zástupců v regionu;
• další aktivity, které neústí přímo v komerční transakce.

Nepovolenými aktivitami se rozumí:

• obchod (včetně dovozu, vývozu) či jakákoli jiná komerční aktivita;
• pronájem skladovacích prostor (veškerá logistika musí být prováděna místními entitami);
• podpis obchodních smluv či jiné komerční zavazování mateřské společnosti či poskytování služeb za úplatu;
• účast na každodenním chodu dalších malajsijských poboček mateřské společnosti.

Žádost o regisatraci reprezentační kanceláře je nutné podat malajsijské agentuře na podporu investic MIDA. Podrobnější
návod je možné nalézt na webu MIDA.

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

Požadavky na propagaci, marketing a reklamu jsou ve velkých městech podobné jako ve všech ekonomicky vyspělých
zemích světa. Je možné využít místní tisk (v anglickém, malajském, čínském nebo tamilském jazyce), televizní a rozhlasové
vysílání, internet, direct mailing atd.

Oblast reklamy a propagace je samoregulována Radou pro reklamní standardy (ASA), která se skládá z asociace
zadavatelů reklamy, Asociace akreditovaných reklamních agentur, Asociace vydavatelů novin, Asociace venkovní
reklamy a Asociace mediálních specialistů. Tato asociace se řídí kodexem, který zdůrazňuje principy rovné soutěže,
multietnické složení Malajsie a poctivou povahu reklamy. V praxi však do reklamy zasahují také předpisy regulující média,
kde je zvláštní pozornost věnována obsahu, který by mohl vzbudit pohoršení z náboženských důvodů. Zveřejňované texty
a fotografie nebo filmové záběry musejí být tedy do značné míry v souladu s muslimskou morálkou. V Malajsii lze využít
služeb malých grafických a audiovizuálních studií, která nabízejí základní služby za relativně nízké ceny, nebo velkých
reklamních agentur, která fungují stejně dobře jako agentury ve vyspělých zemích, ovšem jejich ceny jsou vyšší.
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Pokud se týká výstav a veletrhů, v Malajsii se koná řada akcí jak lokálního tak regionálního významu. Regionálně
významným je v oblasti obrany bienálně konaný veletrh LIMA či DSA (březen 2021 a 2022), v oblasti zelených technologií
veletrh IGEM (říjen 2020), v oblasti zdravotnických technologií a farmaceutik SE-Asia Healthcare.

Aktuální seznam veletrhů je k nalezení na webových stránkách vládní agentury MATRADE či webových stránkách
webových stránkách Eventseye.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví v Malajsii se v současné době vztahuje na patenty, ochranné známky, průmyslové
vzory, zeměpisná označení, topologie integrovaných obvodů. Malajsie je členem Světové organizace pro duševní
vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) a signatářem jak Pařížské, tak Bernské konvence, které
upravují ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho je Malajsie též signatářem dohody TRIPS (Agreement on Trade
Related Aspects od Intellectual Property Rights), podepsané pod záštitou Světové obchodní organizace. Malajsijské
zákony týkající se ochrany práv duševního vlastnictví jsou tudíž v souladu s mezinárodními standardy a teoreticky
poskytují adekvátní ochranu jak domácích, tak zahraničních investorů.

K poslední revizi práva duševního vlastnictví v Malajsii došlo v roce 2013. Ústředním orgánem pro otázky duševního
vlastnictví je Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO).

Kategorie chráněných předmětů duševního vlastnictví

Patenty

Patents act 1983 a Patents Regulations 1986. V souladu s dohodou TRIPS poskytuje legislativa ochranu na období 20 let
od podání přihlášky. Více informací naleznete na webu MyIPO .

Ochranné známky

Trade Marks Act 1976 a Trade Marks Regulations 1997. Zákon poskytuje ochranu registrovaných obchodních značek v
Malajsii. V souladu s dohodou TRIPS neumožňuje Malajsie registraci známých obchodních značek neautorizovanými
osobami a zajišťuje opatření na hranicích k zabránění dovozů padělaného zboží do země. Malajsie však není stranou
Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu ochranných známek, tudíž je nutné v případě hromadné mezinárodní
registrace provést separátní registraci v Malajsii.

Dle informací ZÚ požaduje místní známková kancelář důkaz o uvedení či zamýšleném uvedení výrobku, jehož ochranná
známka je předmětem registrace na místní trh. Takovým důkazem může být distribuční smlouva či jiný relevantní důkaz.
Více informací je na webu MyIPO.

Průmyslový vzor

Industrial Designs Act 1996 a Industrial Designs Regulations 1999. Registrovaný průmyslový vzor je chráněn po počáteční
období 5 let, které může být čtyřikrát prodlouženo o dalších 5 let, čímž poskytuje ochranu celkem na 25 let. Více
informací se nacházi na webu MyIPO.

Copyright

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malajsie

33/43 http://www.businessinfo.cz/malajsie © Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.matrade.gov.my/en/for-foreign-buyers/trade-events/held-in-malaysia/registered-endorsed-by-matrade
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_malaysia.html
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_malaysia.html
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_malaysia.html
http://www.myipo.gov.my/en/myipo/
http://www.myipo.gov.my/en/1814-2/?lang=en
http://www.myipo.gov.my/en/1814-2/?lang=en
http://www.myipo.gov.my/en/1814-2/?lang=en
http://www.myipo.gov.my/en/1814-2/?lang=en
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#Definition-of-Utility-Innovation
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#Definition-of-Utility-Innovation
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#Definition-of-Utility-Innovation
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#Definition-of-Utility-Innovation
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-industrial-design/?lang=en#filing-industrial-design-manually
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-industrial-design/?lang=en#filing-industrial-design-manually
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-industrial-design/?lang=en#filing-industrial-design-manually
http://www.myipo.gov.my/en/apply-for-industrial-design/?lang=en#filing-industrial-design-manually
http://www.businessinfo.cz/malajsie


Copyright Act z r. 1987 poskytuje ucelenou ochranu autorských práv. Ochrana v literární, hudební nebo výtvarné činnosti
je poskytována doživotně a na dalších 50 let po úmrtí autora. Pokud jde o zvukové nahrávky, záznamy a filmy, ochrana je
poskytována na 50 let od data prvního zveřejnění nebo vyhotovení díla. Více informací je k dispozici na webu MyIPO.

Topografie polovodičových výrobků

„The Layout Design of Integrated Circuit Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu integrovaných obvodů na základě
původního nápadu autora. Období ochrany je 10 let od data komerčního využití návrhu nebo 15 let od data jeho
vytvoření, pokud není komerčně využíván. Více informací se nalézá na webu MyIPO.

Zeměpisné označení původu

„The Geographical Indications Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu registrace zboží na základě názvu geografické lokality,
kde bylo vyrobeno. Tato ochrana se vztahuje na zboží jako je víno nebo lihoviny, přírodní či zemědělské výrobky nebo
umělecká řemesla se specifickou kvalitou či pověstí charakteristickou pro tuto oblast. Více informací je na webu MyIPO.

O ochranu ve všech shora uvedených kategorií je možné žádat i online. V posledních několika letech posiluje vláda
Malajsie vynutitelnost existující legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména z důvodu porušování
autorských práv a používání obchodních značek. Přesto je však zřejmé, že v některých oblastech problémy přetrvávají,
například ve výrobě pirátských kopií optických disků, a padělání značkových výrobků.

6.6 Trh veřejných zakázek

Malajsijská vláda, její orgány a veřejné agentury mají oprávnění k přímému nákupu zboží a služeb do výše 50 000 RM. V
případě prací (např. stavba, rekonstrukce, oprava), mohou zakázku nad 20 000 přímo zadat registrovanému kontraktorovi.
Nad tuto částku a do výše 500 000 RM již tyto entity mají za povinnost požádat o alespoň pět nabídek od
firem/kontraktorů registrovaných u vlády a vládních agentur. Povinnost vyhlásit tendr nastává u zakázek s vyšší hodnotou
než 500 000 RM.

Dohledem nad zadáváním veřejných zakázek jsou pověřena jednotlivá ministerstva, která ke specifikacím ustanoví
technickou komisi. Nabídky jsou posuzovány hodnotícími komisemi, resp. dvěma samostatnými komisemi (technickou a
finanční), jsou zpracovány a předány výboru příslušného resortu k rozhodnutí (Ministries/Departments Board). Pokud by
však veřejná obchodní soutěž přesáhla částku 50 mil. RM (cca 12 mil. USD), jsou nabídky s vypracovaným doporučením
předány Ministerstvu financí ke konečnému rozhodnutí.

Domácí i zahraniční uchazeči se musejí zaregistrovat u Ministerstva financí. V případě dodávek pro velké státní
společnosti (např. elektrárenská společnost Tenaga Nasional, nebo ropná společnost Petroliam Nasional - Petronas) je
třeba být registrován navíc přímo u nich. V případě stavebnictví je vyžadována registrace u Construction Industry
Develompent Board - CIDB. Ve specifických případech, kdy místním subjektům chybí expertiza a kapacity, veřejná
obchodní soutěž je otevřena účasti společným podnikům místní firmy se zahraničním dodavatelem, za účelem podpory
transferu technologií. Mezinárodní tendry jsou vypisovány jen v situacích, kdy nelze daný výrobek/službu získat na
místním trhu a kdy výše uvedené společné podniky nejsou možné.

Podíl zahraničních firem na dodávkách může být v některých případech limitován určitou procentuální hranicí (např. 30 %
hodnoty kontraktu). Některé tendry jsou vyhrazeny jen pro firmy vlastněné etnickými Malajci a nemají k nim přístup ani
zahraniční společnosti, ani malajsijské firmy vlastněné místními Číňany a Indy. Přestože jsou některé tendry alespoň
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částečně přístupné i účastníkům ze zahraničí, jedná se vesměs o účastníky již v Malajsii řádně registrované a zpravidla ve
společném podniku s místním subjektem. Nezřídka mají totiž případní účastníci veřejné obchodní soutěže velmi krátký
čas na to, aby se dostavili na místo dodávky (montáže) a na základě tendrové dokumentace včas vypracovali a předložili
ve stanoveném termínu soutěžní nabídku.

Informace o vypsaných tendrech lze získat na internetových vládních stránkách, na portálu eperolehan, na webových
stránkách jednotlivých ministerstev, nebo na stránkách státních firem.

Obecné informace k veřejným zakázkám v Malajsii a jejich pravidlům jsou k dispozici zde (https://www.treasury.gov.my/).

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

Způsoby řešení sporů

Tak, jako ve většině vyspělých zemí světa, lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním
obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze
smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nabídky zboží se v Malajsii standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Klang
(přiléhající ke Kuala Lumpur). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). Není však výjimkou dodací
parita FOB, kdy dovozce využije služeb malajsijských dopravců a pojišťoven.

Na začátku při navazování obchodní spolupráce se používají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený
dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních dovozců akceptovat i
méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment).
Nedoporučuje se přistupovat na platbu data směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardní. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s
asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se
doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Malajsie dosud patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením, nicméně všeobecně se
doporučuje volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných
dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů atp.

Rizika místního trhu

Malajsijský trh je velmi konzervativní a prosazení se na něm je poměrně složité. Základem úspěchu je osobní jednání a
častá přítomnost v teritoriu. Při navázání osobního vztahu s místním partnerem pak mohou následovat další kroky, jako
kupříkladu založení pobočky v zemi. Je užitečné pečlivě místní partnery prověřit.

Průnik na malajsijský trh vyžaduje notnou dávku trpělivosti a ochotu přizpůsobit se místní mentalitě v průběhu
navazování nových obchodních kontaktů i při samotných jednáních. Doporučení: angažovat místního zástupce nebo
založit reprezentační kancelář či pobočku v teritoriu. Neznalost poměrů na místním trhu také nahrává podvodům, avšak
zde se téměř výhradně jedná o nedostatečně prověřené kontakty z mezinárodních obchodních portálů, přičemž tyto
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kontakty v konečném důsledku nemusí z Malajsie vůbec pocházet. Doporučuje se zvýšená obezřetnost při zajišťování
dodržení podmínek dohod.

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

Malajsie je multikulturní zemí, což je nezbytné vzít v úvahu a styl jednání přizpůsobit svým protějškům (Malajci, Číňani,
Indové). Každá tato skupina má odlišný způsob jednání a zvyklosti. Je dobré si předem zjistit informaci o národnosti
malajsijského obchodního partnera. Od toho se také odvíjí používaný jazyk. V běžném obchodním styku je bez problémů
užívána Angličtina, nicméně čínští partneři velmi ocení komunikaci v Čínštině (používána je zejména Mandarínština,
Kantonština a Hokkien). Také v případě Malajců není ku škodě naučit se alespoň základní fráze v malajském jazyce.
Indická komunita se mezi sebou dorozumívá vesměs tamilsky.

Pokud se týká vhodného oděvu, nejlepší je lehké a vzdušné oblečení do tropů, pro muže někdy stačí košile s dlouhým
rukávem, tmavší kravata s decentním vzorem a tmavé kalhoty. V případě žen je dobré dbát na místní senzitivity a
vyvarovat se přehnaně vyzývavého oděvu. Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek.
Malajsijci velmi dbají na formální zdvořilost, respektují starší osoby a společenské postavení partnerů. Podává se zásadně
pravá ruka, nicméně není vhodné si tento druh pozdravu vynucovat u muslimských žen, zejména pokud jde o ženy
zahalené v šátku. V takových případech stačí se při pozdravu lehce uklonit s dlaní položenou na srdce. Není vhodné se
točit k partnerům zády. Nejsou obvyklé projevy důvěrného chování (poplácávání po zádech, objímání, líbání ap.). Je dobré
vyvarovat se dvojsmyslných žertů a žertování na náboženská témata. V jednání je třeba nenechat se vyvést z míry, naopak
se doporučuje zachovat zdrženlivost, být trpělivý, avšak důsledný. Je třeba připravit se na poměrně častou nedochvilnost,
která souvisí s neutěšenou dopravní situací v hlavním městě v době dopravních špiček. Na jednání/schůzku je vhodné mít
malý dárek a samozřejmě dostatečné množství reprezentativních profilů firmy a nabízené výrobní produkce.

Nelze také podcenit důležitost budování pravidelného osobního kontaktu s malajsijskými protějšky. Při dálkovém
kontaktu je nezbytné brát v úvahu také dny místních svátků či časy modliteb v případě Malajců. Zejména v pátky bývá
možné vyřizovat jakékoli záležitosti pouze dopoledne, méně obvykle pak také v pozdním odpoledni. Pro Malajsii je také
obvyklou praxí sledovat vzájemnou komunikaci a podnikat kroky k jejímu případnému obnovení. Po uplynutí obvyklé
doby pro odpověď e-mailem může být účinné připomenout komunikaci telefonicky. Vysokou efektivitu v tomto ohledu
také vykazují mobilní komunikační aplikace (nejčastěji Whatsapp, pro čínskou komunitu také WeChat).

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

Mezi ČR a Malajsií je od 15. 8. 1991 v platnosti Dohoda o částečném odstranění vízové povinnosti, umožňující občanům
bezvízový pobyt na území druhého státu po dobu nepřesahující 3 měsíce (tj. 90 dnů). Dohoda je platná pro držitele všech
druhů pasů.
Při vstupu na území Malajsie je místními imigračními úřady požadována platnost pasu minimálně 6 měsíců nad dobu
povoleného pobytu. V Malajsii není zavedena přihlašovací povinnost.
Z hlediska pobytu a cestování představuje Malajsie standardní a v zásadě bezpečnou zemi. ZÚ Kuala Lumpur je v
pravidelném kontaktu s místními úřady i cizími zastupitelskými úřady v Malajsii. Bezpečnostní a zdravotní rizika
nepředstavují hrozbu, která by se vymykala situaci v okolních zemích regionu. Malajsie naopak představuje relativně
vyspělejší stát v regionu jihovýchodní Asie. Nejaktuálnější cestovní doporučení pro Malajsii je na webové stránce MZV ČR
(www.mzv.cz).
Malajsijská vláda, ve snaze přilákat co nejvíce zahraničních turistů, udržuje pořádek a bezpečnost na celém území
Malajsie. Z bezpečnostního hlediska patří Malajsie k poměrně bezproblémovým zemím v regionu Jihovýchodní Asie.
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Určité zvýšené riziko únosů cizinců militantními islamistickými uskupeními existuje ve východní části státu Sabah v okolí
měst Semporna, Kudat a Sandakan a přilehlých ostrovů (zvláště Sipadan aj.).

Riziko horečky dengue

V některých oblastech byl v průběhu roku zaznamenán vysoký výskyt případů onemocnění horečkou dengue. Před cestou
do Malajsie je proto vhodné zjistit aktuální doporučení na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
(www.mzv.cz). Horečka dengue je virové onemocnění, které přenášejí komáři. Hlavním preventivním opatřením je proto
ochrana před komářím bodnutím. Více informací o horečce dengue naleznete na internetových stránkách Světové
zdravotnické organizace.

Cestovatelům doporučujeme dbát na dodržování základních hygienických pravidel. Je vhodné dodržovat několika
základních zásad:

• pít pouze balenou pitnou vodu
• ovoce a zeleninu před jídlem omýt tekoucí vodou
• stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše

Zároveň je vhodné dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

• neukazovat nepovolaným osobám obsah peněženky
• nenosit všechny finanční prostředky u sebe nebo je neukládat na jednom místě
• pokud možno mít cestovní doklady schované ve speciálních pouzdrech pod oděvem a prokazovat se fotokopií

dokladů, kde je to možné.
• ve večerních a nočních hodinách se vyhýbat temným a neosvětleným místům
• neponechávat zavazadla bez dozoru
• být obezřetnější při výběru hotovosti z bankovních automatů a při cestování v prostředcích hromadné dopravy

Doporučuje se pořídit si fotokopii cestovního pasu, letenek a cestovních šeků a uschovávat je odděleně. V případě ztráty
nebo odcizení toto opatření výrazně usnadňuje veškerá další řízení a postupy.

Rozšířeným jevem jsou krádeže příručních zavazadel nesených volně přes rameno pachateli jedoucími na motocyklu
(zejména dámské kabelky). Tato přepadení nezřídka končí vážným poraněním oběti, která je vlečena i několik metrů za
jedoucím motocyklem. Doporučuje se nenosit kabelku na rameně směrem do vozovky, chodit na vzdálenější straně
chodníku od silnice a proti směru provozu, aby pachatelé nemohli oběť překvapit zezadu.

Čeští občané se mohou (v případě zájmu) před cestou do Malajsie registrovat na Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur na
výše uvedeném telefonním nebo faxovém čísle, popřípadě mohou na e-mailovou adresu kualalumpur@embassy.mzv.cz
zaslat krátkou informaci o jejich plánovaném pobytu. Dále je možné zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace
občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.

Celní prohlídka

Celní prohlídka je zpravidla důkladná, ale korektní. Je přísně zakázáno přechovávat, dovážet a vyvážet drogy a jiné
omamné prostředky. Porušení těchto předpisů má za následek velmi tvrdé postihy, včetně trestu smrti. Malajsie
nerozlišuje mezi měkkými a tvrdými drogami. Výše trestu je závislá pouze na množství použitelné omamné látky v
zadržené zásilce.

Malajsijské zákony přísně zakazují dovážet a vyvážet následující druhy zboží:
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Drogy a jiné omamné látky; pornografické materiály a časopisy s touto tematikou; předměty se židovskou symbolikou;
výrobky pocházející z Izraele; předměty s reprodukcí koránu; střelné a sečné zbraně; zboží, podobající se injekčním
stříkačkám; mořské korály; želví vejce, atd.

Pravidla dovozu a vývozu hotovosti

Je povoleno dovážet a vyvážet místní měnu - Malaysian Ringgit (RM) - do celkové hodnoty nepřesahující ekvivalent 10
000,- USD (1 USD = cca 4 RM) na osobu. V opačném případě je nutné získat povolení ředitele příslušného oddělení Bank
Negara Malaysia.
Dovoz a vývoz cizí měny (včetně cestovních šeků) je možný bez omezení. V případě, že se jedná o částku, která přesahuje
ekvivalent 10 000,- USD, je nutné toto deklarovat v celním formuláři č. 22.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Na občany naší země se vztahují obdobné podmínky při získávání pracovního povolení jako na ostatní zahraniční
pracovníky. Hlavním kontaktním místem pro vydání povolení zahraničního pracovníka je Expatriates Services Division
(ESD), spadající pod Immigration Department Malaysia.

Za pracovníka podává žádost malajsijská firma (registrovaná v rejstříku firem Malajsie) u ESD. Žádající firma musí splnit
následující požadavky: musí splňovat podmínku minimálního splaceného kapitálu (250 tis. RM pro 100% malajsijskou
firua, 350 tis. RM pro společný podnik, 500 tis. RM pro firmu ze 100 % vlastněnou zahraničním kapitálem, 1 mil. RM pro
firmu 100% vlastněnou zahraničním kapitálem, která podniká ve vybraných sektorech, např. maloobchod), doložit
doporučení instituce monitorující danou pracovní činnost, registrovat pracovní činnosti u monitorující instituce a v
neposlední řadě se také zaregistrovat u ESD.

Žádost o povolení zaměstnání pracovníka musí zahrnovat tyto dokumenty:

• pasové foto
• kompletní kopii cestovního dokladu
• průvodní dopis firmy, kde popisuje svoji činnost na hlavičkovém papíru firmy
• životopis pracovníka + kopie dokladů o vzdělání
• kopii pracovní smlouvy (s razítkem Malaysia Inland Revenue Board)
• výpis z registru firem (SSM)
• doporučující dopis z monitorující instituce, kam činnost patří: vzdělání - Ministerstvo pro vyšší vzdělání, zdravotnictví

- Ministerstvo zdravotnictví, turistika - Ministerstvo turistiky, letectví - Odbor civilního letectví, sport - Rada pro
národní sporty, fotbal - Malajsijská fotbalová asociace

V případě obnovení pracovního povolení jsou též požadovány vybrané daňové dokumenty, výplatní lístky a další doklady
dle vyžádání ESD.

Žádosti se podávají online na adrese esd.imi.gov.my

Podrobný přehled postupů a požadavků zpracovala ESD v této brožuře.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur doporučuje všem cestovatelům do Malajsie sjednat si standardní zdravotní cestovní
pojištění. Zdravotní péče je v Malajsii na dobré úrovni, především pokud jde o soukromá zdravotnická zařízení. Všechny
poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. Velvyslanectví má dobré zkušenosti s nemocnicí Gleneagles v ulici
Jalan Ampang v Kuala Lumpur.

Očkování: Při dlouhodobějších pobytech se doporučuje očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A i B, břišnímu tyfu a
japonské encefalitidě

Pro pobyt v tropických deštných pralesech se doporučuje, po předchozí konzultaci s odborným lékařem, vybavení
antimalariky. Pro krátkodobé pobyty se prakticky doporučuje pouze platné očkování/přeočkování proti tetanu a používání
repelentů.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malajsie

39/43 http://www.businessinfo.cz/malajsie © Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

http://gleneagleskl.com.my/
http://www.businessinfo.cz/malajsie


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

Velvyslanectví České republiky v Malajsii:
Adresa: Embassy of the Czech Republic
42/B The Intermark Vista Tower
348 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur Malajsie
Telefonní spojení: +60-3-21662900

Tísňová linka pro české občany v nouzi: +60-1-2292 7790
Faxové spojení: +60-3-2166 5700
E-mail: kualalumpur@embassy.mzv.cz, commerce_kualalumpur@mzv.cz
internetové stránky: www.mzv.cz/kualalumpur

Spojení z letiště a z centra města:

Doporučujeme využít KLIA Express k rychlé přepravě na hlavní nádraží „KL Sentral“ a poté pokračovat taxi, alternativně
metrem (LRT) linky Kelana Jaya do zastávky Ampang Park. Velvyslanectví sídlí ve 42. patře administrativní budovy s
názvem Intermark Vista Tower, která se nachází na křižovatce ulic Jalan Ampang a Jalan Tun Razak v centru města
nedaleko Petronas Twin Towers/ KLCC. Budova je vzdálená 150 metrů od stanice Ampang Park.

Vista Tower sousedí s hotelem Double Tree by Hilton. Do budovy je také bezbariérový přístup. Na recepci v přízemí je
nutno se po předložení cestovního dokladu zaregistrovat. Návštěvník obdrží magnetickou kartu, díky které se přes
turnikety dostane výtahem do 42. patra. Zastupitelský úřad i konzulární služba se nachází po pravé straně chodby.

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
Odbor států Asie a Pacifiku
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: 224 182 167
E-mail: asie@mzv.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 - Hradčany, Praha 1
Tel.: 224 182 951
E-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik II
Odbor 51600
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: 224 852 749

Zelená linka pro export
bezplatné tel. číslo (9-17h): +420 800 133 331
e-mail: export@mpo.cz

Zastoupení CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism ani Českých center se v teritoriu nenachází. Níže uvádíme teritoriálně
příslušné úřady v regionu:

ZK CzechTrade Singapur

Vedoucí: Ing. Jiří Zavadil
9 Temasek Boulevard,
Suntec Tower 2,
#31-01, Singapore
Tel: +65 6559 6103
Mob: +65 8459 3184
E-mail: jiri.zavadil@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.sg

ZK CzechTrade Jakarta
Vedoucí: Mgr. Michal Sontodinomo
Jalan Gereja Theresia No.20
Jakarta Pusat Menteng
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Indonesia
Tel: +62212396112-3 (ext. line 37)
Mob: +6281213685048
E-mail: michal.sontodinomo@czechtrade.cz

Web: www.czechtrade-indonesia.com

Klientské centrum pro export
Tel: 224 907 576

E-mail: kcexport@businessinfo.cz

Web: https://www.czechtrade.cz/sluzby/klientske-centrum

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

• záchranka: 999
• nemocnice Gleneagles: +603-4141 3017/3018/ +603-4141 3131 (Kuala Lumpur)
• policie: 999
• hasiči: 994
• informace o telefonních číslech: 103

COVID-19:

• Kuala Lumpur hospital:+60 3 2615 5555
• Sunghai Buloh hospital: +60 3 6145 4333

7.4 Internetové informační zdroje

• www.malaysia.gov.my - Portál státní správy Malajsie
• www.miti.gov.my - Ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu Malajsie
• www.matrade.gov.my - Malajsijská agentura na podporu zahraničního obchodu
• www.mida.gov.my - Malajsijská agentura na podporu investic
• www.kln.gov.my - Ministerstvo zahraničních věcí Malajsie
• www.pmo.gov.my - Úřad předsedy vlády
• www.mtdc.com.my - Malaysia Technology Development Corporation - rozvojová agentura
• www.mdec.com.my - Multimediální Superkoridor - vědecko-technický park ICT
• www.bnm.gov.my - Malajsijská centrální banka
• www.malaysiaairlines.com/my/en.html - Malajsijské aerolinie
• www.bernama.com - Malajsijská tisková agentura
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• www.nst.com.my - Deník New Straits Times
• http://thestar.com.my - Deník The Star
• https://www.yellowpages.my/ - Adresář firem
• http://www.ssm.com.my - Obchodní rejstřík
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