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1. Základní informace o teritoriu
Republika Uzbekistán (prezidentská republika) je postsovětský, vnitrozemský stát s bohatým kulturním
dědictvím a historií, jejíž počátky jsou spjaty s Perskou říší. Po rozpadu bývalého SSSR v roce 1991
vyhlásil Uzbekistán samostatnost a oslavil v r. 2011 výročí 20 let nezávislosti. Po Rusku, Ukrajině a
Kazachstánu se řadí mezi ekonomicky nejvýznamnější státy na postsovětském území.

1.1. Oficiální název státu
•

Republika Uzbekistán (O´zbekiston Respublikasi)

1.2. Rozloha
�Uzbekistán se rozkládá uprostřed Střední Asie na rozloze 447 400 km2 mezi řekami Amudarja a
Syrdarja. Sousedí s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Afghánistánem a
přes jeho území procházejí důležité silniční a železniční dopravní tahy.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva
V Uzbekistánu žije téměř polovina obyvatel Střední Asie. Podle oficiální statistiky dosáhl počet obyvatel
28,234 miliónu osob k datu 01.01.2011 a meziročně se zvýšil o 540 tis. osob. Průměrná hustota osídlení
je 63,1 osob na 1 km2. Přičemž osídlení je velmi nerovnoměrné. Většina obyvatel žije ve Ferganské
dolině, v hlavním městě Taškentu a v Taškentské oblasti, zatímco rozsáhlá území ve středu a na západě
země jsou osídlena jen řídce.
Počet ekonomicky činného obyvatelstva se meziročně zvýšil o 2,7 % a dosáhl 11,628 mil. osob. Počet
oficiálně registrovaných nezaměstnaných se snížil o 19,5 % a na konci r. 2010 činil 16,2 tis. osob.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení
Přírůstek obyvatelstva za rok 2010 meziročně dosáhl 1,7 %.
Demografické složení obyvatelstva
- 26,5 % do 15 let,
- 68,8 % ve věku 15 až 64 let
- 4 % nad 64 let.
Městské obyvatelstvo 36,0 %, venkovské 64,0 %. Muži 49,8 %, ženy 52,2 %.

1.5. Národnostní složení
Uzbekistán je multinacionální země s více než 100 národy a národnostmi. Národnostní složení v
Uzbekistánu k datu 01.11.2011:
Uzbeci 84,0 %, Tádžici 4,7 %, Rusové 2,8 %, Kazaši 2,0 %, Karakalpakové 1,9 %, Korejci 0,8 %,
Kyrgyzové 0,8 %, Tataři 0,5 %, Turkmeni 0,5 %, ostatní národnosti 1,9 %.

1.6. Náboženské složení
Uzbekistán je nábožensky v zásadě velmi tolerantní zemí, přičemž v náboženské orientaci obyvatel
převažuje umírněný sunnitský islám s cca 88%, dále cca 9% pravoslaví a existují zde též ostatní
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náboženství jako katolíci,židé, budhisté, šíité, aj. Celkem je v zemi oficiálně registrováno 16
náboženských vyznání.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Státním jazykem je uzbečtina, kterou ovládá okolo 75 % obyvatelstva. Druhým nejrozšířenějším jazykem
je ruština. Značná část starší populace je dvojjazyčná: rusko - uzbecká, ale podstatná část nastupující
mladší generace, zejména z venkova již komunikuje v ruštině jen s obtížemi nebo se nedorozumí vůbec.
Zákonné normy a právní předpisy se publikují v uzbečtině i v ruštině. Uzbečtina používá dvojí písmo kyrilici a latinku. Některé texty, např. zákony publikované v uzbecké redakci, používají výlučně kyrilici. V
soudnictví lze podle ústavy používat pouze jazyk uzbecký nebo karakalpacký, nicméně v praxi, zejména
v Taškentu a v Taškenstké oblasti, se používá i ruština. Např. lékařské zprávy, znalecké posudky se píší
téměř výlučně v ruštině. Oficiální tisk vychází v uzbečtině, dále v ruštině, tádžičtině, karakalpakčtině,
částečně i v angličtině. Národní televizní zpravodajství je vysíláno především v uzbečtině. Zpravodajské
pořady s celostátní působností jsou vysílány také v ruštině.
Ruština a postupně nově i angličtina se používají jako jednací jazyky při oficiálních akcích s mezinárodní
účastí. Výběrová řízení na dodávky jsou vypisovány vedle uzbečtiny také v ruštině. V ruštině se také
mohou předkládat obchodní nabídky, pokud není v tendrové dokumentaci výslovně určeno jinak.
Na základních školách se povinně vyučuje uzbečtina, jako druhý jazyk jsou vyučovány jazyky
národnostních menšin, tj. ruština, karakalpakčtina, tádžičtina, kazaština, kyrgyzština nebo turkmenština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města
Uzbekistán je administrativně členěn na 12 oblastí: Andižanská, Bucharská, Džizacká, Ferganská,
Chorézmská,Kaškadarjinská, Navojská, Namanganská, Samarkandská, Surchardarjinská, Syrdarjinská,
Taškentská, hlavní město Taškent a autonomní Republika
Karakalpakstan s vlastní vládou a parlamentem a hlavním městem Nukus.
V Uzbekistánu je registrováno celkem 120 měst a 115 sídlišť městského typu, kde žije celkem 9,4 miliónu
osob, což je 37% celkového počtu obyvatel. Ostatní obyvatelstvo žije v tzv. kyšlacích a aulech (venkovská
bydliště).
Největší města (v tisících obyvatel) uvádí tabulka (oficiální ůdaj k datu 1.1.2009).
Největší města, počet obyvatel /v tis./
Taškent
Namangan
Samarkand
Andižan
Nukus
Buchara
Karši
Fergana
Kokand
Margilan
Angren

2 220,7
441,3
399,6
373,8
271,4
266,3
234,2
234,7
220,0
199,5
165,3

Uvedená čísla jsou oficiální údaje zahrnující pouze registrované obyvatele. Ve skutečnosti se ve městech
zdržuje vyššší počet obyvatel z důvodu hledání pracovních příležitostí.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Peněžní jednotkou je sum (UZS, kód 860), který se dále dělí, ale pouze účetně, na 100 tijinů.
V Uzbekistánu se přes nízkou nominální hodnotu UZS používají jen následující bankovky: 1 000 UZS, 500
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UZS, 200 UZS, 100 UZS a teoreticky i mince v hodnotách 500 UZS, 100 UZS, 50, UZS, 25 UZS a 10 UZS.
Formálně v Uzbekistánu existuje na základě dohody s MMF směnitelnost UZS na volně směnitelnou měnu
( tzv. конвертация), ale ve skutečnosti není směntelnost zaručena, resp. přidělování kvót deviz na
konvertaci
pro komerční banky je „regulováno" Centrální bankou a pro termín provedení konvertacie prostředků v
UZS,
„zmražených" na účtu v komerční bance pro zahraniční platbu, nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty a
proto
ani odpovědnost za její provedení. Převod domácí měny na zahraniční devizy proto může trvat v lepším
případě
týdny, ale také měsíce až roky, což při zvyšující se místní inflaci znamená značné problémy a ztráty pro
podnikatelské subjekty, jejichž výroba je závislá na dovozech komponent za volnou měnu.
V Uzbekistánu existují v podstatě čtyři kurzy pro směnu UZS na volnoměnové prostředky:
1. oficiální, který určuje Centrální banka Uzbekistánu
2. komerční, ten také určuje Centrální banka Uzbekistánu
3. burzovní
4. kurz na nelegálním (černém) trhu
Vývoj oficiálního kurzu za poslední období:
Datum - měna:
02.01.2008
06.01.2009
05.01.2010
06.01.2011
21.11.2011

UZS/ 1 USD
1291,23
1394,90
1513,60
1640,55
1772,98

UZS/ 1 EUR
1866,21
2003,22
2188,36
2167,07
2429,08

UZS/ 1 RUR
52,27
47,46
50,14
54,05
58,08

Kromě oficiálního kurzu udává centrální banka ještě tzv. "komerční" kurs, který ovšem slouží pouze pro
některé neobchodní platby jako např. pro směnárny a hlavně ke konverzi domácí měny na zahraniční
valutu. Pro ilustraci komerční kurs 21.11.2011:
nákup
prodej

2430,00 UZS / 1 EUR
2466,00 UZS / 1 EUR

1784,00 UZS / 1 USD
1789,00 UZS / 1 USD

Ve směnárnách lze v Uzbekistánu směňovat běžně pouze USD, EUR, GBP a JPY, a to za "komerční kurz".
Ostatní platidla v zahraniční měně nelze ve směnárně běžně směňovat, ačkoliv pro obchodní platby je
denně stanovován směnný kurs Centrální banky Uzbekistánu pro 24 zahraničních měn.
Směňovat ve směnárnách nelze běžně ani platidla sousedních středoasijských států ani RUR, tato platidla
se ale
obchodují na nelegálním (černém) trhu, především pak v pohraničních oblastech.
Burzovní kurz se pohybuje mezi kurzem komerčním (prodej) a kurzem nelegálního (černého) trhu.
Cizí měny se v běžném platebním styku neužívají a nelze jimi, až na výjimky, provádět ani hotovostní
platby v bankách. Ceny v kontraktech se zahraničím byly obvykle uváděny v USD, ale v poslední době se
stále více využívá EUR, hlavně ze strany neuzbeckých subjektů.
V některých obdobích roku, např. prázdniny nebo konec kalendářního roku případně konec hadže,
kurz zahraničních měn na černém trhu klesá vzhledem k nedostatku oběživa. Tento proces probíhal i v
průběhu roku 2009, nicméně kurz USD a EUR v těchto obdobích klesal jen nepatrně a po krátkou dobu.
V souvislosti s uzbeckou měnou nutno upozornit na problémy spojené s převodem domácí měny na
zahraniční. Jak bylo výše zmíněno, v Uzbekistánu existuje konverze, která je ovšem omezena, takže
zahraniční podnikatelé, včetně českých, mají problémy s realizací zisku vytvořeného v Uzbekistánu. Na to
reagovala uzbecká černá ekonomika vytvořením zvláštního podnikatelského oboru, kterým je provádění
nelegální směny uzbeckých sumů za zahraniční směnitelnou valutu, zpravidla za dolary, ale i např. rubly,
samozřejmě za odměnu. V současné době ale uzbecké nejvyšší vedení věnuje boji proti černému trhu s
valutami vysokou pozornost a byla přijata opatření jak v bankách (výměny všech osob ve směnárnách),
tak i mimo ně (zátahy na známých místech černého trhu atd.).
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Cizí měny se v běžném platebním styku oficiálně nesmí používat, ani jimi provádět hotovostní platby až
na výjimky v bankách. Ceny v kontraktech se zahraničím jsou obvykle uváděny v USD, ale ze strany
subjektů z EU se stále více využívá EUR.
POZOR - od července 2011 ale musí cizinci oficiálně platit za letenky u prodejců v Uzbekistánu v USD
nebo v EUR !!!

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Státní svátky:
1. ledna Nový rok
14. ledna Den vojáků a obránců vlasti
8. března Mezinárodní den žen
21. března Navruz - islámský Nový rok
9. května Den památky a úcty
1. září Den nezávislosti (1991)
1. října Den učitelů a vychovatelů
8. prosince Den ústavy (1992)
Pohyblivé církevní svátky, ve kteréžto dny se poskytuje pracovní volno:
- Ruza Chajít, který připadá na konec ramadánu - v Uzbekistánu nazývaného "uraza". V Uzbekistánu lze
vést
ale obchodní jednání i během ramadánu (postní měsíc).
- Kurban Chajít je o 70 dní později po skončení „urazy".
Obvyklá pracovní doba na úřadech a v organizacích, které poskytují služby, je od 9 do 18 hodin (s
hodinovou
polední přestávkou od 13 do 14 nebo někdy od 14 do 15 hodin). Ačkoliv pracovní týden je pětidení, někde
se
pracuje se od pondělí do pátku a někdy i v sobotu (úřady, vojsko, policie, některé výrobní podniky atd.).
Tržnice
a obchody s potravinami jsou obvykle otevřeny od 8 do 20 hodin celý týden. Malé potravinářské obchdky
a jiní
obchodníci pracují denně, často i včetně státních svátků.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Uzbeci jsou obvykle při organizaci jednání velmi zdvořilí a pohostinní. To ale neznamená, že by se
nesnažili
získat za každou cenu od obchodního partnera ústupky nebo výhodu - prvek smlouvání je zdejším
obchodním
i jiným partnerům vlastní. Součástí pracovního oběda či večeře s cizincem bývá často konzumace
alkoholu.
Někteří muslimové se ale pití alkoholu při těchto příležitostech vyhýbají, a to i mimo období „urazy".
Uzbeci obvykle poskytují o své firmě a podnikání jen nezbytně nutné informace (nutí je k tomu mj. zdejší
ekonomické prostředí poznamenané existující korupcí a šedou ekonomikou). Své představy a požadavky
na spolupráci formulují uzbečtí partneři někdy jen v obecné poloze, od vás ale očekávají iniciativu a
komplexní
nabídku. Na jim předané nabídky ne vždy odpoví včas, případně vůbec. Proto je třeba zůstat s partnerem
po
předání nabídky v trvalém kontaktu a odpověď podle potřeby slušnou formou, nejlépe písemně urgovat.
V případě, že zdejší, ať již soukromé či státní společnosti nabídku nemohou nebo nechtějí přijmout,
odpoví vám
např. jen sdělením, že „získali lepší nabídku". Vedle spolehlivých obchodních partnerů, zpravidla v podobě
velkých, či státních firem se zahraniční kapitálovou účastí nebo osvědčených soukromých firem, se zde
lze setkat
také se spekulanty, kteří potřebují získat pouze vaši konkurenční nabídku pro jednání s jiným obchodním
partnerem,
bankou nebo zákazníky na vnitřním trhu.
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Jako jednací jazyk se při obchodním jednání používá zpravidla ruština nebo v poslední době i angličtina,
případně lze
k jednání přizvat tlumočníka. Ja zcela běžné, že účastníci jednání z Uzbekistánu mezi sebou komunikují
během
jednání v rodném jazyce, což pochopitelně znevýhodňuje protistranu.
S ohledem na zdejší přísnou subordinaci je třeba si závazný termín jednání dohodnout předem. Pokud na
jednání
cestujete ze zahraničí, tak se vyplatí požadovat písemné potvrzení termínu a mista jednání.
Uzbecký partner musí většinou nejprve získat k jednání se zahraničním partnerem souhlas nebo dizpozice
od svého
nadřízeného. Dosažení dohody o obchodě a uzavření kontraktu na dodávky již při prvním pracovním
setkání bývá
zcela výjimečné, resp. to lze očekávat u opakovaného obchodního případu nebo za předpokladu, že
uzbecká
strana je stranou prodávající a na její straně stojí státní podnik zahraničního obchodu či velká společnost
se zahraniční
kapitálovou účastí. Potřebné podklady pro jednání se vyplatí od uzbecké strany vyžádat předem v
písemné či
elektronické podbě. Znížíte tak pravděpodbnost, že předem dohodnuté jednání, a to i na mezistátní
úrovni, nebude
uzbeckou stranou na poslední chvíli odřeknuto či odloženo z prostého důvodu nepřipravenosti partnera na
jednání.
K místním zvyklostem patří, že k osobě stojící na vyšší příčce společenského nebo služebního žebříčku se
podřízení
chovají s pokorou a poslušností. K ženám se společenským postavením se muži chovají zdvořile, ale s
fyzickým
odstupem. Ne vždy lze očekávat, že Vám žena na jednání či společenské akci podá ruku na pozdrav.
Spíše se muži
se ženami při příchodu na jednání či rozloučení pozdraví symbolickým přiložením pravé ruky k srdci a
pozdraví
se navzájem úklonem hlavy.
Pracovní doba začíná na úřadech a v obchodních společnostech zpravidla v 9 hodin a končí v 18 hodin
nebo podle
potřeby i přesčas, včetně sobot a nedělí. Na všechna jednání oficiálních zahraničních delegací, které
mohou
doprovázet i mise podnikatelů, musí mít uzbecký státní orgán předem schválen časový a věcný program
jednání
předsedou Kabinetu ministrů.
V soukromém sektoru lze dobu jednání pružněji přizpůsobit potřebám stran. V podnikatelském prostředí
se již
lze setkat i v soukromém sektoru s vysoce kvalifikovanými či dravými odborníky, kteří prošli praxi ve
státním
podniku zahraničního obchodu nebo získali praxi u mezinárodní organizace či v zahraničí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Vzhledem k tomu, že mezi ČR a Uzbekistánem není uzavřena smlouva o bezplatném poskytování
zdravotní péče, musí občan ČR návštěvu u lékaře a ošetření všeho druhu uhradit v hotovosti. Pojištění
pro případ zdravotní péče v cizině není uvedeno jako podmínka udělení uzbeckého víza, nicméně
doporučujeme zdravotní pojištění před cestou do Uzbekistánu uzavřít.
Očkování při cestě do Střední Asie nejsou povinná, nicméně doporučují se očkování proti všem druhům
hepatitidy a břišnímu tyfu. Bližší informace poskytne Ústav cestovní medicíny Fakultní nemocnice na
Královských Vinohradech (tel. 267162682).
I přesto, že je většina běžných léků v hlavním městě k dostání, za jejich kvalitu nelze ručit a proto
se doporučuje se na cestu potřebnými léky vybavit. Nejčastější zdravotní problémy mohou vzniknout
z místní stravy a kvality vody.
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1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Na občany České republiky se vztahuje vízová povinnost. Vzhledem k tomu, že přímo v České
republice nemá Republika Uzbekistán zastupitelský úřad, podává se žádost o vízum obvykle na
Velvyslanectví Republiky Uzbekistán v Berlíně (Perleberger Str. 62, tel. +49 303 9409855) nebo ve
Vídni (Potzleinsdorferstrasse 49, tel. +431 315 39 94, 315 39 95). Žádost o vízum lze ovšem podat
na kterémkoli zastupitelském úřadě Republiky Uzbekistán. Adresy všech velvyslanectví Republiky
Uzbekistán lze nalézt na stránkách http://mfa.uz/rus/konsulskie_voprosi/konsul_uchrejden. Vízum je
také možno si vyzvednout (nechat vylepit do pasu) při příletu na letišti v Taškentu, pokud Vám vízum
předem zvoucí organizace nebo Vás zvoucí uzbecký partner vyřídí v Uzbekistánu a zašle Vám o tom
písemné potvrzení konzulárního pracoviště, opatřené č.j. a otiskem razitka Ministerstva zahraničních věcí
Republiky Uzbekistán.
Ceny uzbeckých víz se liší podle místa vydání, totéž vízum je zpoplatněno různě na různých
velvyslanectvích nebo při vylepení předem vyřízeného víza do pasu na letišti v Taškentu. Níže uvádíme
ceny víz na vybraných místech. Ceny jsou informativní – bez záruky, uzbecká strana je může kdykoliv
úředně změnit. Vyřízení víza trvá cca 10 dní (i déle), za expresní vyřízení se platí příplatek. Tranzitní
vízum by mělo být vyřízeno uzbeckými orgány do 3 dnů, v praxi je ale doba vyřízení často mnohem delší.
Poplatky za vízum

základní úřední cena

jednorázové do 7 dnů
jednorázové do 15 dnů
jednorázové do 30 dnů
jednorázové do 3 měsíců
jednorázové do 6 měsíců
jednorázové do 1 roku
příplatek za každý další
vstup
vícenásobné do 6 měsíců
vícenásobné do 1 roku
tranzitní (do 72 hod)

40 USD
50 USD
60 USD
80 USD
120 USD
160 USD
10 USD
150 USD
250 USD
30 USD

při vylepení víza na letišti na Velvyslanectví
v Taškentu
Republiky Uzbekistán
v Berlíně
50 USD
60 euro
60 USD
70 euro
70 USD
80 euro
100 euro
140 euro
180 euro

170 euro
270 euro
60 euro

260 USD

Doklady potřebné k žádosti o vízum:
1. cestovní doklad (pas) platný nejméně 3 měsíce po skončení plánované cesty, s prázdnou stránkou pro
vylepení víza;
2. 2 x vyplněný formulář žádosti o vízum, 2 x barevná fotografie pasového formátu;
3. zvací dopis fyzické či právnické osoby či cestovní kanceláře potvrzený Ministerstvem zahraničních věcí
Republiky Uzbekistán;
4. pro tranzitní vízum – vízum a jízdenka / letenka do cílové destinace.
Po příjezdu do Uzbekistánu je třeba se během 3 pracovních dnů zaregistrovat na policii (OVIR – otdel viz
i registracij), a to v doprovodu osoby, u níž přebýváte. Bydlíte-li v hotelu, vyřídí tuto registraci za Vás
přímo hotel. S turistickým vízem vydaným na základě pozvání cestovní kanceláře je nutno se ubytovat
v hotelu a nelze využít nabídek na ubytování v soukromí.

Celní a devizové předpisy
Každý cizinec při vjezdu/výjezdu na/z území UZ vyplňuje celní deklaraci - formulář T-6, do které rovněž
zapisuje výši prostředků v cizí měně přivážených/vyvážených s sebou. Do deklarace se rovněž zapisují
cenné předměty. Vstupní deklarace se vyplňuje dvojmo. Jeden potvrzený výtisk této deklarace musí
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cestující při odjezdu ze země odevzdat celním orgánům společně s dalším výtiskem celní
deklarace, vyplněným při výjezdu.
Fyzické osoby mají právo volně a bez poplatku dovážet na území UZ cizí měnu bez omezení.
V případě, že cizinec nechce dovážet větší množství cizí měny, může tuto uložit do úschovy Celnímu
výboru Uzbekistánu na základě vyplněného potvrzení TC – 21. Úschova není zpoplatněna.
Bez omezení je možno dovézt předměty osobní potřeby pokud jejich hodnota nepřevýší
ekvivalent 1 000 USD. K tomu jsou stanovena následující omezení:
káva do 2kg
kaviár jeseterový do 0,5 kg
náhražky kaviáru do 1 kg
cukrářské výrobky do 5 kg
čokoláda do 5 kg
výrobky ze zrnin, mouka atd. do 10 kg
výrobky z ovoce a zeleniny a jiných rostlin do 5 kg
smíšené potravinářské výrobky do 2 kg
pivo do 2 litrů
jiné alkoholické nápoje mimo piva do 2 litrů
nealkoholické nápoje s výjimkou citrusových do 2 litrů
tabákové výrobky do 10 krabiček
benzín do 40 litrů mimo nádrž
parfumerie do 2 kusů každého druhu
autokosmetika do 2 kusů od každého druhu
mycí a čistící prostředky do 5 kg
výrobky z přírodní a umělé kůže, s výjimkou školních aktovek a batohů, do 3 kusů
oděvy z přírodní kůže a oděvní doplňky nejvíce 3 kusy
kožichy a čepice z přírodních kožešin nejvíce 3 kusy
2
koberce do 15 m
trikotáž 1 kus od každého druhu
ložní prádlo do 5 kompletů
keramické výrobky - 1 soubor obsahující maximálně 24 kusů
nádobí z křišťálu – jeden soubor obsahující maximálně 12 kusů
klenotnické výrobky z drahých kovů a kamenů 5 kusů do hmotnosti 30gr celkem
bižuterie do 0,5 kg
kuchyňské nádobí z běžných kovů a příbory pokryté drahými kovy – jeden soubor obsahující 24
kusů
video a audio aparatura maximálně 3 kusy
hodiny všech druhů maximálně 2 kusy
lustry a osvětlovací zařízení 2 kusy
Absolutní zákaz platí pro dovoz následujících věcí:
podvratný materiál všeho druhu (písemný, na elektronickém nosiči apod.)
narkotika, včetně psychotropních látek a jejich polotovarů bez povolení Ministerstva zdravotnictví
UZ
vzácní a ohrožení živočichové a rostliny
šperky z drahých kovů a kamenů bez licence Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic
a obchodu UZ
léčebné prostředky a medicínská technika bez povolení Ministerstva zdravotnictví UZ
vysokofrekvenční radiové prostředky bez souhlasu Ministerstva spojů UZ
výrobky živočišného a rostlinného původu bez povolení sanitárně epidemiologické služby
prostředky narušující ozón bez povolení Státního výboru ochrany přírody Uzbekistánu
Při výjezdu z Uzbekistánu je třeba vyplnit celní prohlášení a předat úředníku celní správy, přičemž se
odevzdá též jeden výtisk potvrzeného celního prohlášení, který byl vyplněn při vjezdu a cestovatel jej
schraňoval v době pobytu v Uzbekistánu u sebe.
Cizinci mohou vyvézt maximálně tolik zahraniční měny, kolik prokazatelně dovezli.
Vývoz uzbeckých sumů se povoluje do výše 540 000. Vyšší částku je možno vyvézt jen se souhlasem
Centrální banky Uzbekistánu.
Zákazu vývozu podléhá:
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obiloviny ( pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, pohanka, pekařské výrobky, mouka, krupice),
skot, drůbež, maso, polotovary, cukr, rostlinné máslo,
surová kůže, včetně nestandardních, kožešiny, včetně karakulových i nestandardních, zlomky
a odpady barevných kovů, hedvábné kokony, surové hedvábí a hedvábné odpady, včetně kokonů
nevhodných ke zpracování na vlákno
dále sem patří vše, co nelze do Uzbekistánu dovážet
Vyvážet nelze bez povolení uzbeckých úřadů kulturní a historické hodnoty:
starožitnosti,
zapsané ve státních seznamech a registrech,
nacházející se v archivech, knihovnách, muzeích apod.
Výměna cizí měny se uskutečňuje v bankách a jejich směnárnách, které mají licenci Centrální
banky UZ, opravňující k výměně valut. Kromě toho jsou směnárny ve všech větších hotelích a u velkých
obchodních tržišť. Směnáren je v dostatečný počet nejen v Taškentu ale i v každém větším městě. V
Uzbekistánu lze volně směňovat pouze tyto zahraniční měny: EUR, GBP, JPY, USD. Na "černém" trhu se
poptává zejména USD, RUR a kazašský tenge. Směňovat peníze na černém trhu je ovšem protizákonné a
trestné.
Na dovoz střelných zbraní je nutné mít zbrojní průvodní listy, u loveckých zbraní pak povolení
Ministerstva vnitra UZ.
Při dovozu i vývozu zvířat se vyžaduje veterinární certifikát.
Zajištění finančních prostředků pro pobyt
Pro zahraničního návštěvníka UZ není předepsaná povinná směna valut. U účastníků
organizované turistiky dosvědčují finanční zajištění pobytu turistické doklady (vouchery) a u osob
individuálně cestujících do UZ k návštěvě občanů UZ je pak garancí zvací dopis úředně ověřený orgány
Ministerstva vnitra Uzbekistánu, obsahující mj. závazek zvoucí osoby, že uhradí všechny výdaje spojené s
pobytem pozvané osoby v Uzbekistánu a jejím zpětným vycestováním ze země.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
Z hlediska obecné kriminality lze Uzbekistán charakterizovat jako relativně nejbezpečnější zemi ze
středoasijských republik. Bezpečnostní situace v Taškentu je v současné době velmi stabilizovaná, pohyb
po Taškentu na větších osvětlených ulicích i po půlnoci je bezpečný, což je dáno i vysokým počtem
policistů v ulicích. Na druhé straně nelze podléhat iluzi, že se nemůže nic stát.
Na druhé straně existuje jen málo informací o zaminovaných oblastech podél tádžických a kyrgyzských
hranic. Proto se doporučuje tato místa nenavštěvovat. V pouštích Karakum a Kyzylkum se doporučuje
cestovat pouze v doprovodu zkušeného průvodce. Taktéž cesta po dně vyschlé části aralského moře není
bezpečná z důvodu „pohyblivých písků“ a nepokrytí oblasti signálem mobilních operátorů. Dále se s jistou
dávkou opatrnosti doporučuje cestovat do oblasti Ferganské doliny, která patří k nejnestabilnějším
oblastem Uzbekistánu vzhledem k islámskému terorismu, tudíž vyznačující se zvýšenou policejní
kontrolou. Na cestě z Taškentu do Andižanu se nacházejí strategické objekty (tunely, mosty), v jejichž
blízkosti je bez bližšího upozornění zakázáno používání mobilních telefonů (zákaz fotografování těchto
objektů).

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Velvyslanectví České republiky v Taškentu
V uzbeckém jazyce:
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Chexiya Respublikasi Elchixonasi
Navnikhol 6
Mirzo-Ulugbek Tumani
700041 Toshkent
O´zbekiston Respublikasi
V českém jazyce:
Velvyslanectví České republiky v Taškentu
ulice Navnichol č. 6
Mirzo- Ulukbegský rajon
700041 Taškent
Uzbecká republika
Působnost: diplomatická a konzulární akreditace pro Uzbeckou republiku a Tádžickou republiku
Pracovní doba: od 08.30 do 17.00 hod místního času, který se v průběhu roku nemění. Časový posun je
oproti SEČ + 4 hod., oproti SELČ + 3 hod. .
Telefonní spojení na ZÚ:
00998 71/120 60 71
Fax:
00998 71/120 60 75
e-mail: tashkent@embassy.mzv.cz
Commerce_Tashkent@mzv.cz
Diplomatická služba (mobil): 00998 97/159 22 82
Předvolby při volání ze zahraničí: na pevnou linku se 7místným číslem: 0099 871/….
na pevnou linku se 6místným číslem: 0099 8712/….
na mobilní telefon různá podle operátorů
Volání do zahraničí: 8 – 10 -(kód volané země + telefonní číslo).
I.Spojení z letiště do centra města:
1)
2)
3)
4)

z letiště se jede přes mostpo ulici Bobura
na 2. semaforu doprava na ul. Nukus
stále rovně, řada semaforů, na velké křižovatce s ul. Achunbabajeva zabočit doleva
po ul. Achunbabajeva přímo k hotelu Uzbekistan, stanice metro Amir Temur

II.Spojení z letiště na ZÚ ČR (první trasa):
1)
2)
3)
4)

od hotelu Uzbekistan doprava po ul. Amira Temura
u hotelu Intercontinental a televizní věže na křižovatce doprava
po ul. Džachan Abidovoj přímo, kolem ZOO k železničnímu přejezdu
500 m od železničního přejezdu doprava do protisměru a první odbočka doleva

III. Spojení z letiště na ZÚ ČR (druhá trasa):
1) přes zastávku Chamid Olimdžon směrem stanice metra Puškina
2) od stanice Puškina ve směru stanice Buyuk Ipak Yuli (dříve Maxima Gorkého)
3) potom po tzv. prezidentské trase ve směru Ministerstva obrany UZ k památníku Mirzo
Ulugbeka
4) první křižovatka doleva
5) dojet k budově Šanghajské organizace spolupráce
6) projet kolem a zahnout doprava na ulici Gulbadanbegim
7) dojet ke školce po této ulice a odbočit doprava do ulice Navnichol
Velvyslanectví České republiky v Kazachstánu
Působnost: diplomatická a konzulární akreditace pro Republiku Kazachstán a Republiku Kyrgyzstán adresa :
Business Center Arman, 13 th floor
Saryarka 6
010000 Astana
Republic of Kazachstan
tel.: 007 7172 990 142
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fax: 007 7172 990 142
Honorární konzulát ČR v Biškeku
Republika Kyrgyzstan
Ulice Kalyka – Akieva 66
720075 Biškek
poštovní adresa:
Honorary consulate of the Czech Republic
Ulice Kalyka – Akieva 66
720075 Biškek
telefon: ústředna
konzulární pohotovost:
fax:
e-mail:

00996/312/659229
00996/312/583999
00996/312/659230
bishkek@honorary.mzv.cz

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Nejsou zastoupeny

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
Důležitá telefonní čísla:
•

požárníci – 01

•

policie – 02

•

záchranná služba – 03

•

lékařská diplomatická služba – 169 70 80

•

konzulární správa MZV UZ – 133 75 91, K0 služba na letišti 55 18 36, 50 37 54

•

diplomatická služba MZV UZ – 133 64 75, 133 57 48

•

ZÚ ČR v Taškentu – 120 60 71-74, fax 120 60 75

•

diplomatická služba ZÚ (mobil) – 159 22 38

1.18. Internetové informační zdroje
Zastupitelský úřad ĆR v Taškentu:
www.mzv.cz/tashkent
Uzbecké vládní zdroje:
www.gov.uz - Tyto stránky obsahují oficiální informace nejvyšších uzbeckých státních orgánů
www. press-service.uz - To jsou stránky tiskové služby prezidenta uzbekistánu
www.uzbekistan.be - Uzbecké informační stránky v Bruselu
www.lex.uz - Uzbecké právní předpisy
Všeobecné:
www.uznet.net - Obsahují všeobecné inforamce o Uzbekistánu
www.advancenet.net - Také všeobecné informace o uzbekistánu a Střední Asii
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Ekonomika:
www.uzreport.com – Zprávy z ekonomiky, financí, kultury a sportu UZ
www.CER.UZ – Uzbecké centrum ekonomických výzkumů
www.TASHKENT.ORG – Domácí stránka města Taškentu
www.stat.uz – Informace Výboru pro statistiku
www.security.uz – Periodické vydavatelství
www..888x.uz – Elektronický obchod
www.emoney.uz – Elektronický obchod
www.stateinvest.uz – Informace státní správy
Ostatní:
www.uzsci.net – Akademie věd UZ
www.edu.uz – Vzdělání a věda
www.connect – Vzdělání a věda
www.unesco.org.uz/hiv – Medicína a zdraví
www.apteka.uz – Medicina a zdraví

1.19. Adresy významných institucí
Tisková služba prezidenta Uzbekistánu (Press-služba preziděnta Respubliki Uzbekistan)
tel. +998 71 139 54 04
fax: +998 71 139 53 25
e-mail: presidents_office@press-service.uz
Senát Olij Mažlisu (Senat Olij Mažlisa),
700078 Taškent, pl. Mustakilik 6
tel. +998 71 138 26 96
e-mail: info@senat.uz
www.senat.gov.uz
Zákonodární komora Olij Mažlisu (Zakonodatel´naja palata Olij Mmažlisa)
700035 Taškent, pr. Halklar Dostligi 1
tel. + 998 71 139 87 07
www.parliament.gov.uz
Vláda (Kabinět ministrov)
700078 Taškent, Dom pravitělstva, pl. Mustakilik 5
tel. +998 71 139 86 76, 139 82 60, 139 84 86, 139 82 95, 139 81 14
fax: +998 71 139 84 63
Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu (Ministěrstvo vněšnich ekonomičeskich
svjazej, investicij i torgovli)
700029 Taškent, ul. Ševčenko 1
tel. +998 71 138 50 00
fax: + 998 71 139 17 51, 138 52 00
e-mail: secretary@mfer.uz
Ministerstvo hospodářství (Ministěrstvo ekonomiky)
700003 Taškent, pr. Uzbekistanskij 45A
tel. + 998 71 132 63 20
fax: + 998 71 132 63 72
e-mail: mineconomy@mmes.gov.uz
www.mineconomy.uz
Ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství (Ministěrstvo sel´skogo i vodnogo chozjajstva)
700004 Taškent, ul. Navoi 4
tel. +998 712 144 21 30, 142 00 42
fax: + 998 712 132 21 59, 132 32 92
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e-mail: qshv@intal.uz
www.msvx.uz
Ninisterstvo financí (Ministěrstvo finansov)
100008 Taškent, pl. Mustakilik 5
tel.: +998 71 133 70 73, 139 11 32
fax: + 998 71 144 56 43
e-mail: info@mf.uz, press-service@mf.uz
wwww.mf.uz
Ministerstvo práce a sociální ochrany obyvatelstva (Ministěrstvo truda i social´noj zaščity naselenija)
700100 Taškent, ul. Avloni 20A
tel.: +998 71 139 41 21, 139 41 12
fax: + 998 71 139 41
Ministerstvo zahraničních věcí (Министерство иностранных дел)
100029, Ташкент, ул. Узбекистанская, 9
Телефон: +998 (71) 233-64-75
Факс: +998 (71) 239-15-17
e-mail: info@tiv.uz
Služba národní bezpečnosti (Служба Национальной Безопасности)
100000 Taškent, ul. Matbuotčilar 9
tel. 2330994
Generální prokuratura (Генеральная Прокуратура)
100000 г. ТАШКЕНТ
ул. Я.ГУЛЯМОВА, 66
тел: 2334358, 2361193
Vláda Karakalpakstanu (Sovět ministrov Respubliki Karakalpakstan)
www.sovminkarakalpak.uz
Státní statistický výbor Uzbekistánu (Gosudarstvěnnyj komitět Respubliki Uzbekistan po statistike)
700077 Taškent, Bujuk Ipak Yuli 63
tel.: +998 712 670494
fax: +998 712 677816, 67 25 09
e-mail: gks@stat.uz
www.stat.uz
Státní celní výbor Uzbekistánu (Gosudartstvěnnyj tamožennyj komitět Respubliki Uzbekistan)
700003 Taškent, pr. Uzbekistanskij 3
tel.: +998 71 120 76 00
fax: + 998 71 120 76 41
www.customs.uz
Státní daňový výbor Uzbekistánu (Gosudartstvěnnyj nalogovyj komitět Respubliki Uzbekistan)
700011 Taškent, ukl. Abdulla Kadiri 13A
tel. + 998 71 144 98 98
fax: +998 71 144 89 12
e-mail: solik@mail.st.uz
www.soliq.uz
Státní výbor Uzbekistánu pro demonopolizaci, podporu konkurence a podnikání ( Gosudarstvěnnyj
komitět Respubliki Uzbekistan po děmonopolizacii, podděržke
konkurenciji i predprinimatěl´stva)
100011 Taškent, ul. Navoi 18A
tel.: + 998 71 139 15 42, 139 83 45
fax: 009 71 139 15 42
Státní výbor Uzbekistánu pro pozemky, geodézii, kartografii a státní katatstr (Gosudarstvěnnyj komitět
Respubliky Uzbekistan po zemel´nym resursam,
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geodezii, kartografii a gosudarstvjennomu kadastru)
Taškent, ul. Čolonata, kvartal „C"
tel. a fax: +998 71 367 76 14, 173 84 01
e-mail: info@gkz.uz
Ústřední banka Uzbekistánu (Central´nyj Bank Respubliki Uzbekistan)
700000 Taškent, Uzbekistánskij pr.6
tel.: +998 71 152 57 39,
fax: +998 71 112 61 92
e-mail: webmaster@cbu.st.uz
Národní banka Uzbekistánu pro zahraniční ekonomickou činnost (Nacional´nyj Bank Uzbekistana
vnějšněekonomičeskoj dějatel´nosti)
700084 Taškent, ul. Amir Temur 101
tel.: +998 71 137 59 70, 137 59 46
fax: +998 71 133 32 00, 137 59 58
e-mail: webmaster@central.nbu.com
SWIFT: NBFA UZ 2X
Státní patentový úřad Uzbekistánu (Gosudarstvěnnoje patetnoje vědomstvo Respubliki Uzbekistan)
100047 Taškent, ul. Tojtepa 2A
tel.: +998 71 132 00 13
fax: +998 71 133 45 56
e-mail: info@patent.uz
Uzbecká republiková agentura pro autorská práva (Uzbekskoje respublikanskoje agentstvo po avtorskim
pravam)
700129 Taškent, ul. Navoi 30
tel.: +998 71 144 6055, 144 51 70
fax: +998 71 144 5170
e-mail: info@uzraap.uz
Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu (Torogovo promyšlennaja palata Respubliki Uzbekistan)
700047 Taškent, ul. Buchara 6
tel.: + 998 71 132 09 01
fax: +998 71 132 09 03
e mail: info@chamber.uz, secretariat@chamber.uz
www. chamber.uz
Nejvyšší hospodářský soud (Vysšij chozjajstvěnnyj sud)
Taškent, Čoponota 6
tel.: +998 71 173 89 84, 367 36 18
e-mail: economical-court@sarkor.uz
Uzexpocenter, národní společnost pro pořádání výstav (Nacional´naja vystavočnaja kompanija)
100084 Taškent, ul. Amur Temur 107
tel. +998 71 134 45 45
fax: +998 71 134 54 40, 134 40 88
e-mail: info@uzexpocentre.uz
UZINFOINVEST
100029 Taškent, ul. T. Ševčenko 1
tel.: +998 71 138 91 00
fax: + 99871 139 92 00
e-mail: info@uzinfoinvest.uz
www.investuzbekistan.org
www.uzinfoinvest.uz
Uzbecká advokátní komora ( Associacija advokatov Uzbekistana)
700000, Taškent, ul. Amira Temura 60/A
ofis 306
tel.: + 998 71 135 87 71
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fax: +998 71 137 86 67
aau@uzsci.net
Svaz průmyslníků Samarkandu (Sojuz promyšlennikov Samarkanda)
140100 Samarkand
ul. Buston saroj 85A
tel.: +998 66 233 34 08, +998 66 231 00 74
fax: +998 66 231 00 53
e-mail: nozir@smu.uz
www.smu.uz
Jednotný státní rejstřík podniků a organizací všech forem vlastnictví a hospodaření
(Jedinyj gosudarstvennyj registr predprijatij i organizacij vsěch form sobstvennosti i chozjajstvovanija EGRPO)
Jde o obdobu našeho obchodního rejstříku.
e-mail: zakaz@stat.uz - rusky
order@stat.uz - anglicky
fax: +998 712 150 50 08
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2. Vnitropolitická charakteristika
2.1. Stručná charakteristika politického systému
Podle čl. 1 Ústavy Uzbekistánu z 8. prosince 1992 je Uzbekistán „suverénní demokratickou republikou“.
Ve skutečnosti je Uzbekistán zemí s autoritativním režimem v čele se silným prezidentem a s de facto
symbolickými pravomocemi parlamentu (Olij Mažlis), který je zákonodárným orgánem (od roku 2004
dvoukomorovým). Nejvyšším výkonným orgánem je vláda (kabinět ministrov) Uzbekistánu v jehož čele
stojí od roku 2005 předseda vlády (do té doby předsedal vládě prezident).
Politické strany zastoupeny v Olij Mažlis:
·
Liberálně-demokratická strana Uzbekistánu (LDPU)
·
Lidově-demokratická strany Uzbekistánu (NDPU)
·
Sociálně-demokratická strany Uzbekistánu „Adolat“ (Spravedlnost)
·
Národně-demokratická strana Uzbekistánu „Fidokorlar“ (Sebeobětování)
·
Obrozená národně-demokratická strana Uzbekistánu „Millij Tiklaniš“ (Národní obrození)
Politické strany postavené uzbeckým režimem mimo zákon:
•

„Birlik“ (Jednota)

•

„Erk“ (Svoboda)

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
Prezident je hlavou státu a výkonné moci. Jeho rozsáhlé pravomoci jsou formalizovány v článku 93 ústavy
Uzbekistánu. Na základě a k provádění Ústavy a zákonů může vydávat výnosy, nařízení a usnesení. Podle
ústavy se po uplynutí funkčního období stává doživotním členem Ústavního soudu.
Prezidentem Uzbekistánu je Islam Abduganijevič Karimov, nar. 30. 1. 1938. Je třeba zdůraznit, že
prezident má zákonodárnou iniciativu, kterou realizuje buď přímo návrhy zákonů nebo svými výnosy. V
podstatě všechny zákony, které jsou v poslední době přijímány, vycházejí z prezidentovy zákonodárné
iniciativy.

2.3. Složení vlády
předseda vlády,
- MIRZIYOEV Shavkat Miromonovich
první místopředseda vlády - ministr financí, vedoucí komplexu pro otázky makroekonomického rozvoje,
strukturální transformace ekonomiky a integraci rozvoje regionů
- AZIMOV Rustam Sadikovich
místopředseda vlády,
vedoucí komplexu pro otázky komunální sféry, dopravy, investiční výstavby a současně předseda státního
výboru pro architekturu a výstavbu
- ZAKIROV Batir Irkinovich
místopředseda vlády,
vedoucí komplexu pro otázky geologie, paliv, energetiky, chemického průmyslu, petrochemie a hutnictví IBRAGIMOV Gulomjon Inomovich
místopředseda vlády, generální ředitel automobilového průmyslu, vedoucí komplexu pro otázky rozvoje
strojírenství, elektrotechniky, leteckého průmyslu a standardizace
- ROZUKULOV Ulugbek Ubayduallevich
místopředseda vlády,
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vedoucí komplexu pro otázky vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče, komunikace a informační
technologie
- AGRIPOV Abdulla Nigmatovich
místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí, odpovědný za zahraničně ekonomické aktivity, podporu
investic ze zahraničí a lokalizaci výroby
- GANIEV Elyor Majidovich
místopředsedkyně vlády,
předsedkyně Výboru žen Uzbekistánu
- BASITKHANOVA Elmira Irkinovna
Ministři:
ministr financí - AZIMOV Rustam Sadikovich
ministryně ekonomiky - SAIDOVA Galina Karimovna
ministr spravedlnosti - YULDOSHEV Nigmatilla Tulqinovich
ministr vnitra - MATLUBOV Bahodir Ahmedovich
ministr zahraničních věcí - KAMILOV Abdulaziz Khafizovich
ministr vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu - GANIEV Elyor Majidovich
ministr vyššího a speciálního vzdělávání - KHODIEV Bakhodir Yunusovich
ministr základního školství - SHIRINOV Temir
ministr kultury a sportu - KUZIEV Tursunali Karimovich
ministr zdravotnictví - IKRAMOV Adkham Ilkhamovich
ministr práce a sociálních věcí - KHAITOV Aktam Akhmatovich
ministr kultury a sportu - KUZIEV Tursunali Karimovich
ministr obrany - BERDIEV Kabul Raimovich
ministr pro mimořádné situace - KHUDAYBERGANOV Tursinkhon Aydarovich
ministr zemědělství a vodního hospodářství - RUZIEV Zafar Sharopovich
Státní výbory:
předseda Státního výboru pro správu státního majetku
- zastupující ABDUHAKIMOV Aziz Abdukahhorovich
předseda Státního výboru geologie a nerostných zdrojů
- zastupující TURAMURATOV Ilkhomboy Bekchanovich
předseda Státního výboru pro statistiku
- TURAEV Botir Eshbaevich
předseda Státního celního výboru
- DUSANOV Zokhid Abdukayumovich
předseda Státního daňového výboru
- PARPIYEV Botir Rahmatovich

17/69

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

předseda Státního výboru pro demonopolizaci a rozvoj konkurence
- zastupující TURDIEV Umar Tilavovich
předseda Státního výboru pro architekturu a stavebnictví
- ZAKIROV Batir Irkinovich
předseda Státního výboru pro pozemky, geodézii, kartografii a státní katastr
- ARABOV Saidqul Amirovich
předseda Státního výboru pro ochranu přírody
- UMAROV Nariman Madjidovich
Olij Mažlis (parlament):
Nejvyšším zastupitelským orgánem Uzbekistánu je Olij Mažlis který vyková zákonodárnou moc. Skládá se
ze dvou komor: Senátu a Zákonodárné komory
Senát Olij Mažlisu je horní komora parlamentu.
předseda
- SOBIROV Ilgizar Matjakubovič
místopředseda
- MUCHITDINOVA Farucha Fachriddinova
místopředseda a předseda Žokorgi Kenesa Republiky Karakalpalkakstán (parlamentu Karakalpakstanu)
- ERNIJAZOV Musa Tažetdinovič
předseda výboru rozpočtového a hospodářských reforem
- IMINOV Bachtijor Mirzadžonovič
předseda výboru legislativního a soudně právního
- RADŽABOVA Mavžuda Abdullajevna
předseda branně bezpečnostního výboru
- USMONOV Ma´ruf A´zamovič
předseda zahraničně politického výboru
- SAFAJEV Sadyk Salichovič
předseda výboru pro vědu, vzdělávání,kulturu a sport
- VACHIDOV Erkin Vachidovič
předseda výboru pro zemědělství, vodního hospodářství a ekologii
- ALIJEV Gafur Kuvvatovič
Zákonodárná komora Olij Mažlisu
předseda
- TAŠMUCHAMEDOVA Diloron Gafurdžanova
místopředseda a předseda výboru branně bezpečnostního
- TURSUNOV Achtam Salomovič
místopředseda
- RUSTAMOV Asliddin Ašurbajevič
místopředseda
- ŠODMONOV Adcham Chursandovič
místopředseda a ředseda výboru pro informace a spojovací technologie
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- DUSTMUCHAMEDOV Churšid Nabijevič
předseda výboru rozpočtového a
hospodářských reforem
- ACHADOV Abdurafik
předseda výboru legislativního a soudně právního
- ISMAILOV Nurdinžon Mujdinchanovič
předseda výboru práce a sociálních věcí
- NASRIJEV Ilchom Ismailovič
předseda výboru pro architekturu a stavebnictví
- KOČMARIK Izidor Andrejevič
předseda výboru pro zemědělství, vodní hospodářství a ekologii
- KARIMOV Tulanbaj Ibragimovič
předseda výboru pro demokratické instituce, nestátní organizace a orgány
občanské samosprávy
- SAJIDOV Akmal Cholmatovič
předseda výboru pro vědu, kulturu, vzdělávání a sport
- ZIJOAZAMAT Chamid ugli
předseda výboru pro zahraniční politiku a meziparlamentní vztahy
- Tešabajev Muchammadjusuf Mutalibdžanovič
zmocněnec Olij Mažlisu pro lidská práva= ombudsperson
- RAŠIDOVA Sajora Šarafovna
Vedoucí ostatních ústředních orgánů státní moci Uzbekistánu:
předseda Účetní komory Uzbekistánu
- MUSAJEV Bechzod Anvarovič
předseda Ústřední volební komise
- ABDUSALOMONOV Mirzoulugbek Elčijevič
předseda Ústavního soudu
- nebyl zatím jmenován, zástupce MIRBABAJEV Bachtijor Šamsutdinovič
předseda Nejvyššího soudu
- MUSTAFAJEV Buritoš Mustafajevič
předseda Nejvyššího hospodářského soudu
- IŠMETOV Aminžon Žabborovič
generální prokurátor
- KADYROV Rašid Chamidovič
předseda Služby národní bezpečnosti
- INOJATOV Rustam Rasulovič
předseda Centrální banky - MULLADŽANOV Fajzulla Maksudžanovič
předseda představenstva Národní banky - RACHIMOV Saidachmad Burijevič
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3. Zahraničně-politická orientace
Uzbekistán se stále více orientuje na výrobu exportní produkce, přičemž v cestě na světové trhy musí
jeho zboží překonat okolní tranzitní státy. S výjimkou Tádžikistánu a Kyrgyzstánu lze jeho zahraničně
politické vztahy s okolními státy považovat za standardní, nasměrované i na rozvoj hospodářské
spolupráce, a to jak v oblasti dopravy, tak v oblasti odbytu uzbeckých výrobků. Tomuto trendu
nasvědčuje i letos mezi Uzbekistánem a Turkmenistánem dohodnuté, reciproční otevření obchodních
zastupitelství.
Z nejvlivnějších zahraničních partnerů je třeba uvést samozřejmě Jižní Koreu, USA, Rusko (na prvním
místě oboustranného zájmu stojí spolupráce s ruskými težařskými společnostmi Gazprom a LUKoil na
území Uzbekistánu), Čínu, Indii, ale také Japonsko, SRN (ze strany SRN úspěšně se rozvíjející kooperace
ve výrobě nákladních automobilů, prodej zemědělské techniky Class, autobusů Mercedes, apod.). V
návaznosti na lednová jednání prezidenta I. Karimova v Bruselu bylo r. 2011 v Taškentu otevřeno i
zastoupení DEU.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních
Uzbekistán je členem následujících mezinárodních organizací a regionálních uskupení (v závorkách
mezinárodně uznávané zkratky):
1. Asijská rozvojová banka (ADB)
2. Společenství nezávislých států (CIS)
3. Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (CSTO)
4. Euroasijské hospodářské společenství (EurAsEC)
5. Euroatlantické partnerství (EAPC)
6. Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD)
7. Organizace pro hospodářskou spolupráci ( ECO)
8. Organizace pro zemědělství a výživu (FAO)
9. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
10. Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
11. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
12. Islámská rozvojová banka (IDB)
13. Mezinárodní finanční korporace (IFC)
14. Společnost Červeného kříže a Červeného půlměsíce
15. Mezinárodní organizace práce (ILO)
16. Mezinárodní měnový fond (IMF)
17. Interpol
18. Mezinárodní olympijský výbor (IOC)
19. Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)
20. Mezinárodní organizace satelitních spojů (ITSO)
21. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
22. Agentura pro mnohostrannou ochranu investic (MIGA)
23. Organizace islámské konference (OIC)
24. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)
25. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE)
26. Partnerství pro mír (PfP)
27. Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS)
28. Organizace spojených národů (UNO)
29. Konference spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD)
30. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
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31. Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
32. Světová turistická organizace spojených národů (UNWTO)
33. Mezinárodní poštovní unie (UPU)
34. Světová celní organizace (WCO)
35. Světová odborová federace (WFTU)
36. Světová zdravotnická organizace (WHO)
37. Světová organizace pro intelektuální vlastnictví (WIPO)
38. Světová meteorologická organizace (WMO)
39. Mezinárodní rozvojová asociace (IDA)
Z výše uvedených mezinárodních organizací je v Uzbekistánu sídlo protiteroristického centra Šanghajské
orgamizace spolupráce. Z poslední doby třeba zmínit členství Uzbekistánu v EurAsEC. Uzbekistán po
určitém lavírování se stal v průběhu roku 2007 prakticky plnoprávným členem uvedené organizace, která
je co do rozlohy největším hospodářským uskupením na světě. K tomu vytvořil speciální parlamentní
skupinu, která měla za cíl připravit k podpisu, případně ratifikaci několik desítek dohod upravujících
pravidla této organizace.
Uzbekistán se připravuje na vstup do WTO, ovšem zatím bez hmatatelnějšího pokroku.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
Kromě smluv spojených se vstupem do mezinárodních organizací uvedených v předchozím bodě podepsal
Uzbekistán celou řadu mezinárodních smluv a dohod. Výčet nejdůležitějších z nich je uveden níže.
1. Konvence o imunitách a výsadách Organizace spojených národů
2. Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu
3. Statut Mezinárodního soudu organizace spojených národů
4. Konvence o imunitách a výsadách specializovaných organizací
5. Memorandum o spolupráci v oblasti kontroly narkotik
6. Mezivládní dohoda o asijské silniční síti
7. Smlouva o věčném přátelství mezi Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem
8. Dohoda o vytvoření vzdělávacího centra pro kosmické vědy a technologie v Asii a Tichooceánském
regionu
9. Konvence o právech dítěte
10. Smlouva o nešíření jadrných zbraní
11. Dohoda o opatřeních na ochranu obětí válečných konfliktů
12. Dohoda o pomoci uprchlíkům a nuceným vysídlencům
13. Dohoda a protokol o bezpečnosti mezinárodního civilního letectví
14. Konvence o řešení investičních sporů mezi státy a cizími osobami
15. Dohoda o způsobu řešení sporů spojených s prováděním hospodářské činnosti
16. Izmirská dohoda
17. Dohoda o Statutu strategických sil zemí SNS
18. Vídeňská úmluva o diplomatických vztazích
19. Vídeňská úmluva o konzulárních vztazích
20. Haagská konvence o otázkách občanského procesu
21. New Yorkská konvence o uznávání a výkonu cizích arbitrážních rozhodnutí
22. Stockholmská konvence o smírčím a arbitrážním řízení v rámci SBSE
23. Konvence o tranzitním obchodu vnitrozemských států
24. Energetická charta
25. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
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26. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
27. Přistoupení k Fakultativnímu protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
28. Mezinárodní konvence o odstranění všech forem rasové diskriminace
29. Konvence proti mučení a jinému nelidskému zacházení a trestání
30. Konvence o mezinárodní železniční přepravě
31. Konvence 47 o zkrácení týdenní pracovní doby
32. Konvence 52 o placené dovolené
33. Konvence 103 o ochraně mateřství
34. Konvence 122 o politice v oblasti zaměstnanosti
35. Konvence o likvidaci diskriminace žen
36. Vídeňská úmluva o právu mezinárodních smluv
37. Jednotná úmluva o narkotikách
38. Konvence o psychotropních látkách
39. Konvence OSN o boji proti nedovolenému obchodu s narkotiky a psychotropními látkami
40. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Uzbekistánem a Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy
41. Konvence OSN o mezinárodní kupní smlouvě
42. Konvence o zákazu výroby, shromažďování a užití chemických zbraní a o jejich zničení
43. Mezinárodní konvence o boji proti braní rukojmích
44. Mezinárodní konvence o boji proti najímání, výcviku, využívání a financování žoldnéřů
45. Konvence o zákazu nucené práce
46. Konvence o ochraně práv zástupců pracujících
47. Konvence o kolektivním vyjednávání
48. Konvence o použití principů práva na organizování a kolektivní vyjednávání
49. Konvence o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělávání
50. Konvence o odstranění nucené práce
51. Konvence o odstranění diskriminace v oblasti práce a zaměstnávání
52. Konvence o politických právech žen
53. Deklarace o právech národů na mír
54. Deklarace o právu na rozvoj
55. Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek
56. Konvence o mezinárodním obchodu s se zvířaty a rostlinami, kterým hrozí vyhynutí
57. Mezinárodní konvence o harmonizaci systému popisu a kódování zboží
58. Haagská konvence o občanskoprávních aspektech únosů dětí do cizích zemí
59. Konvence o ochraně stěhovavých živočichů
60. Smlouva o obchodních známkách
61. Kjótský protokol o změnách klimatu
62. Konvence Mezinárodního institutu OSN o sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) o
mezinárodním finančním pronájmu (leasingu)
63. Šanghajská konvence o boji s terorismem, separatismem a extremismem
64. Nicejská dohoda o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro registraci značek
65. Mezinárodní konvence o boji s financováním terorismu
66. Konvence OSN o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
67. Konvence o výsadách a imunitách Šanghajské organizace spolupráce
68. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Uzbekistánem a Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy ve souvislosti se vstupem do ES České republiky, Estonska, Kyperské
republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maltské republiky, Polské
republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky.
69. Smlouva o patentním právu

22/69

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Kromě pěti smluv, které se týkají ekonomické spolupráce (viz bod 7.1.) má CZ s UZ uzavřeny následující
smlouvy:
1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci v boji s trestnou činností
(Taškent, 17. 6. 1998, dohoda vstoupila v platnost 20.11.1998)
2) Smlouva mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o právní pomoci a právních vztazích
ve věcech občanských, rodinných a trestních (Taškent, 18. 1. 2002, smlouva vstoupila v platnost
1.12.2003), publikována v ČR pod číslem 133/2003 Sb.m.s.
Důležité je rovněž Společné prohlášení prezidenta České republiky V. Klause a prezidenta Uzbecké
republiky I. Karimova (Taškent, 13. 9. 2004)
Aktuální přehled rozpracovaných dohod a smluv k 1.7.2007:
1. Mezivládní dohoda o letecké dopravě
2. Dohoda mezi Uzbeckou agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci a Úřadem pro technickou
normalizaci, mterologii a státní zkušebnictví ČR o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků
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4. Ekonomická charakteristika země
Podle hodnocení MMF za rok 2011 patří Uzbekistán mezi několik málo zemí, které v roce 2011 dosáhly
stabilní růst HDP, a to předběžně meziročně ve výši 8,3 %. Uzbekistán je čtvrtý největší producent a
druhý největší vývozce bavlny a sedmý producent zlata na světě. Je také významný producent zemního
plynu, uhlí, mědi, ropy, stříbra a uranu. Uzbekistán je podle programu UNDP zařazen do skupiny zemí
Střední a Východní Evropy a SNS, která zahrnuje celkem 28 států. Patří mezi země s nízkými příjmy, tzv.
"low income countries", t.j. s příjmy pod 875 USD na hlavu za rok (ze zemí bývalého SSSR sem patří
také Kyrgyzstán a Tádžikistán). Dále patří podle žebříčku UNDP do skupiny 85 zemí a regionů, které jsou
na středním stupni lidského rozvoje, t.j. HDI index mezi 0,500 až 0,799 (ze zemí bývalého SSSR sem
patří dále Armenie, Gruzie, Kazachstan, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán).

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Podle údajů vykazovaných ve statistice Mezinárodního měnového fondu dosáhl HDP za rok 2011 výše
773,7 mld. UZS, tj. v porovnání se stejným obdobím roku 2010 došlo k nárůstu HDP o 8,3 %. Na tvorbě
HDP se ze 79,6 % podílel soukromý sektor a hodnotou 20,4 % státní sektor, což znamená snížení podílu
státního sektoru na tvorbě HDP ve sledovaném období oproti stejnému období roku 2010 o 0,3 %.
Podle orientační prognózy Světové banky má i v příštích letech pokračovat růst ekonomiky Uzbekistánu
odhadem přibližně ve vyši 6,5 % ročně.
Uzbekistán je původně zemědělskou a postupně i stále více průmyslovou zemí s rozsáhlým nerostným
bohatstvím. Nad soukromým sektorem ekonomiky převažují stále ještě centrálně řízené plánování
hospodářského rozvoje s nástroji státního dirigismu, neslučitelné s tržní ekonomikou. Oficiálně je tento
ekonomický systém v zemi nazýván "uzbecký model" rozvoje ekonomiky, vycházející z principu "nebourej
starý dům, dokud nepostavíš nový". Názorně lze tento zpomalený přechodový model ekonomiky uvést
na příkladu pěstování bavlny. Tu pěstují soukromí farmáři na půdě pronajaté od státu, kteří zaměstnávají
venkovské obyvatelstvo, ale v době sklizně jsou na pole povinně posíláni studenti, státní zaměstnanci, vč.
lékařů a zdravotnického personálu. Stát plánuje osevní plochy, objem sklizené produkce a rozepisuje plán
objemů sklizně produkce na jednotlivé územní oblasti, okresy a pěstitele. Za splnění plánu odpovídají
vedoucí státní regionální správy, kteří vyjíždějí spolu s ministerskými úředníky do regionů na kontrolu
postupu setby, pěstování a sklizně. Stát také určuje jak ceny vstupů do zemědělské výroby (osivo,
hnojiva), tak výkupní ceny (nejen u bavlny, ale i u obilovin), přičemž dodržování plánovaných osevních
ploch a produkce konkrétní plodiny může stát vynutit díky závislosti zemědělců na dodávkách závlahové
vody, distribuované státem vlastněným zavlažovacím systémem.
Prezidentskými výnosy byla přijata řada opatření, zaměřených na liberalizaci a prohloubení ekonomických
reforem (systému právní ochrany podnikání, zrychlení a prohloubení tržních reforem, o stimulaci
rozvoje malého podnikání), k omezení zásahů státu do podnikání (o liberalizaci finanční odpovědnosti
podnikatelů, o snížení státních prověrek podnikatelských subjektů, o zjednodušení registračních procedur
k povolení podnikatelské činnosti, o liberalizaci velkoobchodní činnosti), ale také nařizovací opatření
(omezení hotovostních výplat z depozitních účtů v bankách, aj.).
Základem dlouhodobé hospodářské strategie, stanovené prezidentem I. Karimovem již v r. 2007 je:
- zajistit stabilní a vyvážený růst národního hospodářství, postupnou restrukturalizaci ekonomiky,
technickou a technologickou obnovu nejdůležitějších odvětví ekonomiky a její další liberalizaci,
- vytvořit nanejvýš výhodné podmínky pro podnikání, zejména soukromého a zvýšit stupeň privatizace
hospodářství,
- zaměřit se na získávání zahraničních investic, především přímých,
- postupně zvyšovat kvalitu života obyvatelstva a výši odměňování za práci,
- podporovat malé a střední podnikání,
- prohloubit reformy bankovního a finančního sektoru,
- pokračovat v reformách systému hospodaření.
Přes každoročně oficiálně publikované pozitivní makroekonomické výsledky, nelze podléhat iluzi, že
hospodářská situace v zemi již dosáhla vysoké úrovně. Skleníkový efekt v místní ekonomice, tj. odtržení
od reálného vnějšího trhu, byl v posledních dvou letech ještě více posílen antiimportním opatřením,
nazvaným program "lokalizace výroby" a vyhlášeným z iniciativy prezidenta I. Karimova s cílem
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vytvoření maximálně možného počtu nových pracovních příležitostí pro rychle rostoucí populaci a zvýšení
exportního potenciálu země.
Oficiální hodnocení výsledků ekonomického rozvoje v r. 2011, stejně jako v předchozích letech bylo
pozitivní. Z hlediska stability růstu HDP, který se nezastavil ani v kritickém roce 2009, je Uzbekistán
pozitivně hodnocen i zahraničními pozorovateli.
Velmi dobré předpoklady pro další plynulý růst ekonomiky Uzbekistánu poskytuje bohatá surovinová
základna společně s levnou a dostupnou, mladou pracovní silou, schopnou rychlého zaškolení do práce
v průmyslové výrobě (součástí základního, dvoustupňového, školního vzdělání je i absolvování tříleté
střední školy nebo tříletého učebního oboru). Dalším důležitým předpokladem, který se zatím Uzbekistánu
daří naplňovat, je příliv zahraničních investic do strategických odvětví, tj. lehkého (textilního) průmyslu,
petrochemického průmyslu (osvojování nových nalezišť zemního plynu a zpracování plynu na produkci
s vyšší přidanou hodnotou v plastikářském průmyslu), ale také automobilového průmyslu (v průběhu r.
2011 např. společnost GM vybudovala v Uzbekistánu novou motorárnu pro malé a střední automobily),
aj. Dlouhodobě perspektivní je pro Uzbekistán též profit z remitend z příjmu občanů pracujících v
zahraničí, zejména v Rusku.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
Jak je uvedeno výše, jak v r. 2010, tak i v r. 2011 pokračoval příznivý vývoj ekonomiky - viz oficiální
makroekonomické údaje Uzbekistánu, doplněné údaji CIA World Factbook.
Základní makroekonomické ukazatele 2007 – 2011
2007

2008

2009

2010

2011

37746,7

49042,5

61793,9

77750,6

71,67 **

78,37 **

85,85 **

94,04**

9,0

8,1

8,5

8,3

HDP na
2,4 **
obyvatele tis.
USD (v běžných
cenách)

2,7 **

2,9 **

3,1 **

3,3**

Míra inflace (%) 12,38

12,7

14,1

9,4

12,9

14,0 **

14,1 **

15,0 **

Hrubý domácí
28186,2
produkt
v miliardách
64,4 **
UZS (v běžných
cenách) /
Odhad podle CIA
Worl Factbook
- v mld. USD
(v cenách roku
2011)
Meziroční růst
HDP v % k
předchozímu
roku

9,5

7,6 **
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Vykázaná míra 3,0 *
nezaměstnanosti
v % (z
práceschopného
obyvatelstva
***)

1,0 *

1,1 *

1,1 *

Úředně
stanovený
průměrný kurs
UZS k USD

1 263,8

1317,0

1466,7

1588,1

1717,7

Úředně
stanovený
kurs UZS
k USD ke konci
kalendářního
roku

neuvedeno

1388,5

1510,8

1640,0

1795,0

14,0

14,0

14,0

12,0

Průměrné
14,0
úrokové
sazby (roční
procenta): sazba
refinancování

1,0*

Zdroj: Státní statistický výbor Republiky Uzbekistán (www.stat.uz)
*/ Oficiální statistický údaj, reálně je ale třeba k němu přičíst alespoň + 20 % dalších nezaměstnaných
nebo nedostatečně zaměstnaných osob.
**/ CIA World Factbook, 2012 / https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
uz.html.
***/ Podle **/ bylo v r. 2010 v Uzbekistánu cca 16 mil. práceschopných obyvatel.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Průmyslová výroba za rok 2011 činila v absolutním vyjádření 41 655,9 miliard UZS v běžných cenách,
tj. nárůst o 6,3 % proti roku 2010. Výroba spotřebního zboží proti roku 2010 dosáhla v roce 2011
hodnoty 111,0 % a růst zemědělské výroby vyrostl na 106,6 %. Dle statistik Goskomstatu se v roce
2011 nejrychleji rozvíjely: výroba potravin (113,1 %), strojírenství a zpracování kovů (112,2 %), výroba
stavebních materiálů a petrochemický průmysl ( 111,9 % a 107,9 %).
Struktura růstu průmyslové výroby v % předchozího roku:
Odvětví / rok2006
Elektroenergetika
6,1
Průmysl paliv 5,9
Barevná
-0,9
metalurgie
Černá
11,0
metalurgie
Chemie,
19,6
zpracování
ropy
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2007
1,9
10,1
1,3

2008
-

2009
-

2010
4,5
3,5
5,8

2011
1,0
0,3
6,3

12,7

-

-

-0,9

2,4

18,4

-

-

15,4

7,9
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Strojírenství a 25,7
kovobrábění
Stavební
12,2
materiály
Lehký průmysl 8,2
Potravinářství 28,0

29,0

-

-

11,6

12,2

14,5

-

-

8,7

11,9

8,6
14,7

-

-

17,3
13,0

4,7
13,1

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
Energetika
Energetická vybavenost Uzbekistánu se pohybuje nad světovým průměrem, elektroenergetická
vybavenost se nachází na úrovní světového průměru. Ovšem efektivnost využití energetických zdrojů je
velice nízká.
Hlavním zdrojem energie je v Uzbekistánu zemní plyn. Jeho reálné zásoby činí zhruba 5,1 až 6,25
3
triliónů m , z toho asi 2/3 tvoří tzv. volný plyn a zbytek je plyn rozpuštěný v ropě. Zemní plyn představuje
v současné době 80 % tepelně - energetické bilance Uzbekistánu. Země se pohybuje kolem 8. místa
na světě v těžbě zemního plynu. Z dostupných údajů lze pouze konstatovat, že export uzbeckého plynu
3
převyšuje objem 14 miliard m ročně. Toto množství chce Uzbekistán ještě zvýšit.
Reálné zásoby ropy jsou na úrovni zhruba 818 mil. tun, ropného kondenzátu okolo 320 mil. tun.
Předpokládané zásoby ropy činí okolo 3,5 miliard tun. Ropa představuje 16 % tepelně energetické
bilance Uzbekistánu. V současnosti je však Uzbekistán čistým dovozcem ropy, neboť dováží více než
exportuje. Ropný a plynárenský sektor ovládá Národní holdingová společnost Uzbekněftěgaz, kde 99,7 %
základního kapitálu vlastní stát. Tato společnost je 8. největším producentem zemního plynu na světě. Na
rozvoji průzkumu a těžby plynu a ropy se podílí zahraniční těžařské společnosti z Ruska, Číny, Jiřní Koreje
a Malajsie.
Pokud jde o uhlí, tak odhady jeho zásob v Uzbekistánu se různí. Podle některých odhadů činí zásoby
hnědého uhlí okolo 2 miliard tun, podle jiných 3 miliardy. Zásoby černého uhlí se odhadují asi na 0,5
miliard tun. Hnědé uhlí se dobývá hlavně v Angrenské pánvi. Jeho nevýhodou je jeho nízká výhřevnost 3500 kcal/kg. Černé uhlí se dobývá v Bajsunské a Šargunské uhelné pánvi. Většina uzbeckého uhlí se těží
povrchovým způsobem. Údaj o celkové těžbě uhlí v roce 2011 nebyl publikován, je k dispozici jen odhad
a to okolo 3 milionů tun. Uzbekistán chce nahradit částečně zemní plyn při výrobě elektrické energie
uhlím, aby mohl zvýšit export zemního plynu. Podle vládního programu měla vzrůst těžba uhlí do roku
2010 na 9,4 milionu tun ročně, z toho černé uhlí mělo představovat objem jen okolo 110 tis tun.
Hydroenergetické zdroje spočívají ve dvou elektrárenských říčních systémech - Amudarji a Syrdarji.
Většina vodních elektráren je vybudována na řece Syrdarje a jejích přítocích. Produkce představuje okolo
6,4 miliardy kWh za rok. Ovšem energetický potenciál všech uzbeckých vodních zdrojů je nepoměrně
vyšší. Odhadovaná kapacita činí 7,445 tis MW s přepokládanou výrobou elektrické energie 26,7 miliardy
kWh ročně. Vodní elektrárny ovládá Státní akciová společnost Uzbekenergo.
Uhelné a hydroenergetické zdroje se podíleji na tepelně energetické bilancí Uzbekistánu zhruba 4 %.
Uzbekistán plánuje postupné využití obnovitelných energetických zdrojů. Na první místě je to sluneční
energie. Na území Uzbekistánu dopadá ročně zhruba 4x více sluneční energie než je jeho roční spotřeba
energetických zdrojů.
Hodnotový potenciál větrné energie v Uzbekistánu je odhadován na 2,2 milionu tun ropného ekvivalentu
a technický na 0,427 milionu tun ropného ekvivalentu. Zatím však využívána není.
Biomasa představuje další energetický zdroj Uzbekistánu. Patří sem hlavně stonky bavlníku a třtiny. V
rámco projektu PROON byla vybudována jedna stanice na zpracování biomasy s kapacitou 300 m3 plynu
a 10 tun ekologického hnojiva za den.
Uzbekistán disponuje též značnými zdroji geotermální energie. Její hodnotový poptenciál
je odhadován na 6 700 miliard tun ropného ekvivalentu. Zatím využíván není.Důlní a
metalurgický průmysl
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Uzbekistán má značné zásoby uranu a patří mu 7. až 8. místo na světě. Dále zaujímá 10. až 11. místo
v zásobách mědi. Disponuje též významnými zdroji stříbra, molybdenu, olova, zinku, wolframu a lithia.
Údaje o jejich těžbě Uzbekistán nepublikuje.
Nelze pominout uzbeckou těžbu zlata. Uzbekistán sice údaje o své těžbě zlata běžně nepublikuje, ale
odhad činí 80 tun ročně. Zlato se těží v 9 nalezištích. Prozkoumané zásoby obsahují asi 2,1 tis tun,
předpokládané zásoby činí cca 3,35 tis tun ve 41 nalezištích. Těžbu zlata realizují 4 podniky, nějvětší z
nich jsou Navojský a Almalikský důlní kombinát.
Další průmyslová odvětví
Ve strojírenství dominuje automobilový průmysl. Konkrétně státní asociace podniků Uzavtosanoat, která
mj. provozuje společnou výrobu osobních automobilů s americkou GM. V roce 2010 zahájil koncern
spolupráci s Damiler AG v oblasti výroby autobusů. Za účasti zaharničních investorů se dynamicky rozvíjí
i výroba spotřebního zboží, zejména domácí spotřebiče. Podobně se za účasti zahraničních investorů
úspěšně rozvíjí i textilní průmysl. V chemickém průmyslu dominuje státní monopol Uzkymiosanoat a ve
farmaceutiském průmyslu Uzfarmsanoat.

4.4. Stavebnictví
Růst stavební výroby, která se dynamicky zvyšuje již několik let, pokračoval i v letech 2010 a
2011. Pokračuje růst soukromé i státní výstavby bytů a domů a to nejen ve městech, ale i na
venkově. Vykázaná hodnota stavebních prací v r. 2010 dosáhla částku 8174,6 miliard UZS a za rok
2011 to bylo 9438,1 miliard UZS, což představuje meziroční nárůst o 19,1 % a o 8,5 %. I v roce 2011
pokračoval nárůst v oblasti bytové výstavby, kromě toho pokračuje výstavba a obnova školských a
nemocničních zařízení, inženýrských sítí. Tyto práce jsou prováděny místními stavebními kapacitami.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Zemědělství je stále velice významným odvětvím uzbeckého hospodářství. Hodnota zemědělské
výroby představuje za rok 2011 19 633,6 miliard UZS, od roku 2007 došlo k jejímu zdovjnásobení.
Meziročně došlo k nárůstu o 6,6 % proti roku 2010. Na tvorbě HDP se podílí 17,6%. Z toho rostlinná
výroba představuje podíl v objemu 11 347,4 miliard UZS (meziroční nárůst o 6,0 %) a živočišná
výroba v objemu 8 286,2 miliard UZS (zvýšení oproti roku 2010 o 7,6 %). Podíl rostlinné výroby na
celkové zemědělské výrobě tak činil 57,8 % a podíl živočišné výroby pak 42,2 %. Nejpěstovanějšími
hospodářskými plodinami jsou dlouhodobě pšenice a bavlna, jejichž osevní plochy činily v roce 2011
přibližně 1 400 a 1 300 tisíc hektarů. Celkovou osevní plochu odhadují ubecké úřady na 3 600 tisíce
hektarů.
Statistiky neuvádějí výměru zavlažované půdy. Zavlažování je i nadále velkým problémem Uzbekistánu.
Způsobuje mj. vysychání Aralského moře, s nímž souvisí zasolování půdy v oblastech sousedících s
Aralským mořem, a to nejen v Uzbekistánu, ale i v Kazachstánu a Turkmenistánu a dokonce zasahuje i
Kyrgyzstán. Nejde ovšem o samotné zavlažování, ale neefektivní a neracionální hospodaření s vodou při
zavlažování, dále špatný technický stav zavlažovacích zařízení. Jestliže problémy týkající se vody byly
s Kyrgyzstánem vyřešeny, zcela naopak je tomu ve vztazích s Tádžikistánem. Uzbekistán se obává, že
výstavbou, resp. dokončením hlavních tádžických vodních děl bude ohroženo zásobování vodou některých
produkčních oblastí Uzbekistánu. Tádžici ovšem tvrdí opak. To dospělo do situace, že vztahy mezi oběma
zeměmi se pohybují na bodu mrazu. Na druhé straně se Uzbekistánu podařilo v některých částech
Ferganské doliny snížit spotřebu vody při zavlažování až o 40%. To znamená, že situace je řešitelná.
Nejvýznamnějšími agrárními oblastmi Uzbekistánu jsou (podle pořadí) Samarkandská, Taškentská,
Bucharská, Andižanská, Kaškadyrnská, Ferganská. Pokud bychom vzali uzbeckou část Ferganské doliny
jako jeden celek, tak zde je soustředěna zemědělská výroba představující téměř jednu čtvrtinu celkové
zemědělské produkce Uzbekistánu.
Rostlinná výroba se podílela na celkovém zemědělském výstupu 57,8 % a došlo k jejímu poklesu ve
srovnání s rokem 2010, kdy tento podíl činil 59,4 %. Z celkové osevní plochy 3 601,2 tisíce ektarů
činila osevní plocha obilí 1 607,4 tisíc hektarů a představovala 95,8 % osevní plochy roku 2010. Pšenice
se pěstovala na 1 432,6 tisících hekatarech a i zde došlo k meziročnímu poklesu. Osevní plochy pro
pěstování bavlny činily 1 329,2 tisíc hektarů a ve srovnání s rokem 2010 došlo k úbytku o 1,0 %. Z
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dalších významných zemědělských komodit došlo k nárůstu ploch využívaných pro pěstování brambor
(meziročně o 4,1 %) a zeleniny (1,4 %). Odhadem činila zemědělská produkce za rok 2011 7 140,1 tisíc
tun obilí, přičemž 6 526,7 tisíc tun připadlo na pšenici, která tvoří s 91,4 % nejpestovanější obilovinu.
Produkce brambor se meziročně zvýšila o 10,0 % na 1 862,4 tisíc tun a obdobně o 10,2 % narostla
produkce zeleniny, která činila 6 993,7 tisíc tun. I přes snížení zemědělských ploch pro pěstování
melounů, dýní, grepů a jiného ovoce došlo i v této oblasti zemědělské výroby k přibližně 10 % nárůstu
produkce oproti roku 2010.
Živočišná výroba se podílela na celkové zemědělské výrobě 42,2%. K 1. lednu 2012 bylo statisticky
evidováno 9642,5 tisíc hospodářských zvířat a došlo k nárůstu chovu o 6 % ve srovnání se začátkem roku
2011. Živočišná výroba zaznamenala plošný nárůst napříč územím Uzbekistánu. Chov hovězího dobytku
čítal 114,6 tisíc kusů (nárůst o 3,0 %), chov ovcí a koz čítal 846,6 tisíc kusů (nárůst o 5,5 %), chov
drůbeže čítal 4 997,9 jedinců (nárůst o 13,2 %). Naprostá většina dobytku je chována formou pastevectví
(93,7 %). Na soukromých farmách je chováno 5,3 % hospodářských zvířat. Celková živočišná výroba
představovala dle odhadů Goskomstatu 1 564,2 tisíc tun masa v živé váze (nárůst 7,0 % oproti roku
2010), 6 766,2 tisíc tun mléka ( nárůst o 9,7 %), 3 441,7 milionů vajec (nárůst o 12,5 %), 28,7 tisíc tun
vlny (nárůst o 8,2 %), 1 022,3 tisíc karakulských ovcí (nárůst o 9,3 %).

4.6. Služby
V roce 2011 činil obrat z maloobchodního prodeje 28 357,0 miliard UZS. Ve srovnání s rokem 2010 došlo
k nárůstu o 6,4 %. Strukturálně pak 49,0 % maloobchodního prodeje připadlo na potravinářské výrobky,
který tak zaznamenal nepatrný nárůst ve srovnání s rokem 2010, kdy jeho podíl na obratu činil 48,4 %.
Následující tabulka představuje strukturu maloobchodního obratu podle formy vlastnictví, rok 2011:
Mld. UZS

Meziroční změna (%)

Celkem

28357,0

116,4

Státem vlastněné společnosti a
organizace

62,3

199,2

Nestátní podniky

28294,7

116,3

Z toho soukromé entity

21375,2

125,0

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
V roce 2011 dosáhl obrat obchodních společností 11 342,0 miliard UZS, což představovalo nárůst o 7,3
% v porovnání s rokem 2010. Obchodní společnosti se podílely na struktuře maloobchodního prodeje ze
40,0 %. Z celkového obratu obchodních společností pak případalo 25,6 % na prodeje v mimoměstských
oblastech. Goskomstat odhaduje, že v roce 2011 došlo k růstu prodeje zemědělských produktů a
hospodářských zvířat na venkovských trzích o 33,0 % na 11 270,4 miliard UZS, což představuje podíl
na maloobchodním obratu ve výši 39,7 %. Obrat zboží na komoditních a specializovaných trzích činil
5 744,6 miliard UZS a i v tomto případě došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2010 (o 8 %). Podíl
neoficiální ekonomiky na celkovém obratu zboží se odhaduje na 20,3 %.
Strukturu maloobchodního obratu za rok 2011 dokumentují údaje srhnuté v následující tabulce:
Mld. UZS
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Celkem

28357,0

116,4

100,0

Obchodní společnosti

11342,0

107,3

40,0

Trhy

17015,0

123,3

60,0

Komoditní a
specializované trhy

5744,6

108,0

20,3

Mimo-městské /
Venkovské trhy
(dekhkan)

11270,4

133,0

39,7

Z toho:

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
Placené služby poskytnuté obyvatelstvu dosáhly 10557,3 miliarrd UZS v roce 2011 a zaznamenaly tak
meziroční nárůst o 16,1 %. Hlavní objem služeb byl realizován oficiálním sektorem a dosáhl výše 6
827,7 miliard UZS, což představovalo nárůst o 17,0 % a podíl na celkovém objemu služeb ve výši 46,7
%. Objem služeb poskytnutých soukromými entitami stoupl o 14,3 % a dosáhl 3 729,6 miliard UZS a
podílel se tak z 35,3 % na celkovém objemu placených služeb. Služby poskytnuté nestátním sektorem
obyvatelstvu tak představovaly 81,7 % celkového obratu.
Údaje za placené služeby evidované podle ekonomické formy poskytovatele za rok 2011 shrnuje
následující tabulka:
Mld. UZS

% z celkového obratu

Celkem

10557,3

100,0

Státem vlastněné společnosti a
organizace

1928,0

18,3

Nestátní podniky

8629,3

81,7

4046,7

38,3

Z toho:
Soukromé entity

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
Podíl osobních služeb na celkovém objemu placených služeb představoval 1 129,1 miliard UZS a došlo tak
meziročně k nárůstu o 10,7 %. Reálná změna se však odhaduje na 25,3 %, přičemž 88,8 % služeb bylo
poskytnuto individuálními podnikateli v objemu 1 003,1 miliard UZS. Objem obchodních služeb v rámci
všech typů ekonomických aktivit činil 41 083,3 miliard UZS v roce 2011, přitom 9 749,6 miliard UZS
připadalo na obchody mimo města (23,7 %). Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo k nárůstu obchodních
služeb o 13,2 %.
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Přehled obchodních služeb podle druhu aktivity v roce 2011 shrnuje následující tabulka:
Mld. UZS

Meziroční změna (%)

% z celkového obratu

41083,3

113,2

100,0

Obchod a zásobování

8607,5

118,6

20,9

Doprava

12350,3

104,1

30,1

Telekomunikační,
sdělovací a informační
služby

2630,0

139,9

6,4

Finanční služby včetně
mikro-dotací a úvěrů

3507,2

118,6

8,5

Turismus

64,1

127,3

0,2

Hotelierství

112,4

106,5

0,3

Komunální služby

4781,0

99,9

11,6

Osobní služby

534,5

120,9

1,3

Opravy automobilů a
ostatních výrobků

367,7

118,9

0,9

Ostatní služby, včetně
služeb poskytovaných
v oblasti zdraví a
sportovních aktivit

8128,6

118,5

19,8

Služby - celkem
Podle druhu aktivity:

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
V porovnání s rokem 2010 došlo k vysokému nárůstu poskytovaných služeb v následujících segmentech
trhu: Telekomunikační, sdělovací a informační služby (139,9 %), Turismus (127,3 %), Osobní služby
(120,9 %), Oprava automobilů a ostatních výrobků (118,9 %), a také v případě služeb finančních
(včetně mikro-dotací a úvěrů), obchodních a zásobovacích (118,6 %). Ve struktuře služeb dominovaly:
Dopravní služby (30,1 % z celkového obratu), Obchod a zásobování (20,9 %), Komunální služby (11,6
%), Finanční služby (8,5 %), Telekomunikace a informační služby (6,4 %).

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Doprava
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Uzbekistán má k nejbližším mořím (Černé, Arabské, Baltické moře) přístup pouze přes teritoria dvou
dalších států, suchozemská doprava je pro něj proto mimořádně důležitá. To se odráží ve skutečnosti,
že má po Kazachstánu nerozvinitější dopravní infrastrukturu. Tato zahrnuje železniční, automobilovou,
leteckou, říční a potrubní. Je třaba ovšem přiznat, že úroveň výrobně technického potenciálu uzbecké
dopravy v důsledku jejího nekomplexního a nevyváženého rozvoje zaostává za současnými požadavky.
Zejména se to týká mětských a venkovských cest, dopravní opravárenské základny, nedostatku
náhrandích dílů a málého rozvoje osobní dopravy.
V roce 2011 došlo k rekordnímu růstu tržně poskytovaných služeb v dopravě při porovnání s ostatními
druhy ekonomické aktivity. Na celkovém obratu tržně poskytnutých služeb ve výši 41 000 miliard UZS
se podílely služby spojené s dopravou z 30 %. Odborníci spojují tuto skutečnost s novou prezidentskou
politikou v oblasti rozvoje infrastruktury (prezidentský dekret vydaný 21. prosince 2010 “Na akceleraci
rozvoje infrastruktury, dopravní a telekomunikační vybavenosti pro roky 2011-2015”). Součástí politiky
je investice ve výši 6,9 miliard USD do dopravní infrastruktury, kde 48,9 % prostředků bude použito pro
modernizaci silniční dopravy, 22,9 % pro modernizaci železniční dopravy a 9,4 % pro modernizaci letecké
přepravy. Vládní dokument informuje o plánovaných rozsáhlých investičních akcích v oblasti výstavby a
modernizace silnic, železnic, mostů, modernizace motorových vozidel, železničních lokomotiv a kolejových
vozidel, pořízení nových letadel, aj. Hlavním cílem dopravní politiky je další integrace Uzbekistánu
do mezinárodní dopravní síťě, rozvoj mezinárodních tras pro potřeby zahraničního obchodu a rozvoje
tranzitních dopravních kapacit.
Zrychlení rozvoje v oblasti dopravní inrastruktury se odrazilo na výsledcích tohoto sektoru v roce 2011.
Podle oficiálních statistiky bylo v minulém roce přepraveno na 1,2 miliardy tun nákladu s meziročním
nárůstem o 8,7% oproti roku 2010 a bylo přepraveno více než 6,3 miliard cestujících (nárůst o 5,9 %).
Obrat přepravy činil 80,9 miliard tun-kilometrů (nárůst o 6,8 %), přeprava osob - 82,3 miliard (nárůst o
7,8 %).
Automobilová doprava
Nesporným lídrem sektoru je doprava silniční, která představuje také 10 % zahraničního obchodu
a 88 % domácí osobní a nákladní dopravy. V roce 2011 tento druh dopravy přepravil více než 1,1
miliardy tun nákladu (90,6 % z celkového objemu) a přes 6,2 miliardy cestujících (98,4 % z celkového
objemu). Podíl soukromých dopravců na celkovém obratu motorové dopravy činil 73,7 % v roce 2011. V
roce 2010 to bylo 72,6 % a došlo podle publikovaných údajů k mírnému nárůstu. Dynamický růst silniční
přepravy přímo souvisí s výstavbou a modernizací silniční infrastruktury. Celková délka dopravních cest
v Uzbekistánu (dle SJC Uzavtoyul) činí 184 tisíc kilometrů. Z nich 42,6 tisíc kilometrů připadá na bežné
dálnice a 3,2 tisíc km na dálniční mezinárodní siť. Součástí ambiciózního programu obnovy národních
dálnic v příštích letech je i rekonstrukce a výstavba 1,501 km silnic, včetně části uzbeckého úseku
transevropské silniční sítě E-40, které leží ve směru Beineu- Kungrad-Buchara-Navoi-Samarkand-TaškentAndižanu, o celkové délce 1139 km.
Železniční doprava
Železniční dopravě patří zvláštní role v rámci sektoru. Podílí se z 35 % na přepravě související s dovozem
– vývozem a na tranzitní přepravě nákladů. V roce 2011 bylo na hlavních železničních trasách přepraveno
59,6 milionů tun nákladu, včetně uhlí, ropy a stavebních materiálů, barevných kovů, chemikálií, obilí,
atd. Podle oficiálního vyjádření připadá více jak polovina tržeb na přepravu ropy, stavebních materiálů
a minerálních hnojiv. V meziročním srovnání došlo k nárůstu železniční dopravy o 4,8 %. V roce 2011
bylo přepraveno železniční dopravou 14,9 milionu cestujících, což představuje nárůst o 2,7% proti roku
2010. Podle uzbeckého drážního podniku SJSRC Uzbekistan Railways činí celková délka železnic více než
7 000 km, z toho 4 600 km připadá na páteřní železniční tratě.
S ohledem na další rozvoj železniční infrastruktury probíhají různé investiční akce v olbastech: výstavba
nových železničních tratí, výstavba nových železničních stanic, modernizace a elektrifikace železničních
úseků, obnova vozového parku. V posledních letech byly dokončeny železniční tratě Navoi-UchkudukSultanuizdag-Nukus (341 km) a Toshguzar-Baisun-Kumkurgan (220 km). Mají zajistit plynulé železniční
spojení mezi severní, jižní a centrální oblastí země. Železniční trať Toshguzar-Baisun-Kumkurgan
umožňuje také přímé železniční spojení s Afghánistánem. V minulých letech byla modernizována
vysokorychlostní železniční trať Taškent-Samarkand a elektrifikovány železniční stanice ve městech
Bukhara a Qarshi. Pro rok 2012 plánuje drážní podnik investice do infrastruktury a vozového parku
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ve výši 389,8 miliard UZS. Osm investičních projektů pro rok 2012 je realizováno v úzké koordinaci s
programy dlouhodobého rozvoje průmyslových odvětví a rozvoje příslušných olbastí.
Letecká doprava
V roce 2011 přepravila letecká doprava 30,6 milionů tun nákladu (nárůst o 3,8 %) a 2,2 milionu
cestujících (nárůst o 11,5 %). Od roku 1992 Uzbekistán realizuje v rámci země státní program rozvoje
civilního letectví. Související investice jsou použity pro: modernizaci vozového parku, výstavbu
nových letištních komplexů, rekonstrukci systémů řízení letového provozu, modernizace letišťního
vybavení pozemní technikou, vytvoření vlastní profesní základny pro vzdělávání vysoce kvalifikovaných
pracovníků, změny v olbasti řízení a řídicích systémů. Uzbekistan Airways, která zaměstnává asi 14 tisíc
zaměstnanců, provozuje pravidelné lety do více než 40 měst světa a pokrývá tak spojení s Amerikou,
Evropou, Středním východem, jihovýchodní a střední Asií a se státy SNS.
Potrubní doprava
Potrubní doprava v Uzbekistánu zažívá stálý růst, samozřejmě podmíněný firnančními možnostmi země.
Nejváznamnějšími vnitrozemskými produktovodyjsou trasy plynovodů Džarkan - Buchara - Samarkand Taškent a Mubarek - Taškent. Mezinárodní plynovody se táhnou v délce 2 100 km k Uralu a 3 500 km k
Moskvě. Propustnost uzbeckých plynovodů a ropovodů je ovšem nízká, neboť tlak v nich dosahuje místo
plánovaných 120 at pouze 40 at. To je dáno špatným technickým stavem potrubních systémů a zejména
přečerpávacích stanic. V roce 2011 zvýšil Uzbekistán přečerpávání ropných olejů a paliv o 11,5 % oproti
roku 2010 na 9,9 milionů tun. Podle statistik leží na území státu více než 14 300 km produktovodů,
zejména pro přepravu plynu a ropy. jenom plynová soustava zahrnuje na 23 kompresorových stanic a
250 přečerpávacích agregátů.
Vodní doprava
Co se týče vodní dopravy, došlo po roce 1990 k hlubokému propadu. Vodní dopravu tvoří hlavně
Amudarjinská paroplavba, menším podílem se účastní Syrdarjinská paropalvba. Vodní doprava na
Aralském moři prakticky zanikla z důvodů jeho vysychání. Vodní doprava má v současné době jen
regionální význam, a to pro Chorézmskou oblast a Republiku Karakalpakstan. Používá se k přepravě obilí,
bavlny, stroního zařízení, umělých hnojiv a stavebních materiálů.
Místní doprava v Taškentu
Taškentský systém metra *, jediný ve střední Asii, má nyní 3 linie. První Čilanzarská je dlouhá více
než 16 km a tvoří ji 12 stanic, elektrodepo a spojovací uzel. Další je Uzbekistánská v délce 14 km a s
11 stanicemi a elektrodepem. Třetí je Junos Abadská větev v délce 15 km a zahrnuje 13 stanic. Junos
Abadská linie je významná tím, že spojuje všechny tři větve taškentského metra. Taškentské metro
vyžaduje rekonstrukci jak stavební části, tak i technického vybavení. Jeho význam stoupá právě s
přetížením automobilovou dopravou. Ta ovšem nedosahuje zatím parametrů velkých světových metropolí.
Autobusová, trolejbusová a tramvajová doprava pokrývá celý Taškent. Likvidace tramvajové a autobusové
dopravy v širším centru města se postupně zastavila. Na tramvajové linky do okrajových částí města, ale
i v centru jsou nasazovány tramvaje „Spektr“ z ruského Uraltransmaš. Posílením těchto forem dopravy
taškentské správní orgány omezují vznik dopravní zácpy ve městě.
* Podle údajů publikovaných "Uzbekiston Temir Yullari" činí počet přepravených osob více než 16 milionů.
Telekomunikace
Telekomunikační služby Uzbekistánu dosáhly standartu vyspělých zemí teprve nedávno, což souviselo
s nevyhovující telekomunikační sítí a technickým vybavením. Zlepšení v olbasti telekomunikací a
informačních technologií, ke kterému došlo v posledních deseti letech, bylo umožněno díky soustředěné
podpoře státu a investicím do nového technického vybavení. Uzbecký telekomunikační trh se rozvíjí a
zákaznická základna se každoročně zvětšuje. Tomu odpovídá i růst zisků ze služeb. Uzbecká politika měla
za cíl umožnit privatizaci státního podniku Uzbektelecom a umožnit vytvoření tržního prostředí v tomto
sektoru, který zůstává pod dohledem uzbecké telekomunikační agentury. Ke konci roku 2002 bylo v
Ubekistánu evidováno téměř 1,9 milionu pevných linek a bylo evidováno 21 milionů poplatníků mobilních
telekomunikačních služeb (právnické a fyzické osoby). Ke konci roku 2010 došlo k úplné digitalizaci
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telekomunikačních služeb. Přístup k internetu je v Uzbekistánu stále limitován. Statistiky. Hlavní vývoj na
uzbeckém trhu v oblasti telekomunikací shrnují následující body*:
•

Začátkem roku 2011 došlo k výraznému posílení služeb mobilních operátorů, kteří nabízí služby více
než 26,5 milionům uživatelů.

•

V roce 2008 došlo ke skokovému nárůstu uživatelů mobilních telekomunikačních služeb o 109% a v
letech následujících rostl trh každoročně o 25 - 30 %.

•

MTS, Unitel a UCell spustili koncem roku 2008 3G síť, jako čvtrtá společnost spustila svou 3G také
UzMobile koncem 2010.

•

V poslední době nedochází k výrazným změnám na trhu s pevným připojením, které pokrývá 7 %
populace.

•

Ke konci roku došlo k uplnému přechodu z analogového signálu na signál digitální.

•

V roce 2008 došlo k prudkému nárůstu internetových uživatelů a tržní segment stabilně roste, v roce
2011 čítal 350 000 uživatelů a přístup k jeho použití mělo 1,3% populace.

•

K začátku roku 2011 mělo přístup k širokopásmovému pokrytí datovými službami pouze 0,3 %
obavatel - a to i na vzdory pozitivnímu vývoji na trhu.

•

Použití internetu v Uzbekistánu podléhá i nadále státní kontrole.

* Uzbekistan - Telecoms, Mobile, Broadband and Forecasts - http://www.budde.com.au/Research/
Uzbekistan-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Forecasts.html
Energetika

Elektrárenství
Uzbecký energetický systém dává předpoklady zabezpeční potřeb národního hospodářství a obyvatelstva.
Ne vždy se ovšem tyto předpoklady daří uvádět ve skutečnost. V oblastech, ale i v hlavním městě
Taškentu dochází k vypínání elektrické energie, přerušování dodávek tepla a teplé vody. První zimní
měsíce roku 2008 toho byly více než výmluvným příkladem.
Celkový výkon uzbeckých elektráren představuje hodnotu okolo 12,5 milónů kW. Z nich dávají
11,5% výkonu vodní, zbytek připadá na tepelné elektrárny. Ve výrobě el. energie dominuje státní
společnost Uzbekenergo. Uzbecké tepelné elektrárny mají dobrou tepelnou bilanci, podíl plynu dosahuje
80%. Produkční potenciál uzbeckých elektráren je oceňován na 55 miliard kWh.
Elektrická vedení všech druhů napětí mají délku převyšující 234 tis km. Je třeba poznamenat, že na ně
jsou napojena přímo i tádžické elektrická vedení. Transformační kapacita těchto vedení činí 46 milionů
kWA.
Základ energetického systému představují následující největší tepelné elektrárny. Syrdarjinská
TES o výkonu 3 000 MW. Následuje Taškentská TES o výkonu 1860 MW, Novoangrenská TES o výkonu
2100 MW, Navojská TES o výkonu 1 250 MW.
Hydroenergetický systém tvoří 5 kaskád, které zahrnují 28 vodních elektráren. Největší je
Červakská o výkonu 600 MW, následuje Chodžikentská o výkonu 165 MW. Úkolem vodních elektráren
však není jen výroba el. energie, ale jejich přehradní nádrže také slouží jako zásobárna vody pro
zavlažování.
Uzbecká vláda přijala rozsáhlý program rekonstrukce energetického systému země a jeho
zefektivnění do roku 2010, protože výroba el. energie je nedostatečná a dodávky el. proudu jsou
v rozsáhlých oblastech země často přerušovány. Podle tohoto programu budou základním energetickým
zdrojem v Uzbekistánu tepelné elektrárny, které v budoucnu mají představovat 86% celkové kapacity.
Uzbecká vláda nedávno provedla reorganizaci energetického sektoru (do kterého jsou zahrnuty
kromě výroben elektrické energie a přenosové a distribuční soustavy také uhelné doly) s cílem přilákat
zahraniční investice do tohoto odvětví (částečná privatizace, stát si ponechá majoritu) a zejména zvýšit
těžbu uhlí, které by mělo jako palivo nahradit plyn potřebný pro export.
Pro obnovu a výstavbu vysokonapěťových rozvodných sítí poskytla Islámská banka 25 mil USD a
ADB 49 mil USD. Uzbekistán vloží do tohoto projektu vlastních 29 mil USD.
Německá firma Siemens pokračuje v rekonstrukci třetího bloku největší tepelné elektrárny
v Syrdarji. Koncem roku 2004 byl uveden do provozu první ze čtyř 800 MW bloků Talimandžarské tepelné
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elektrárny o projektovaném výkonu 3 200 MW, která bude krýt nedostatek energie v Samarkandské a
Bucharské oblasti. Je to první velká elektrárna postavená v Uzbekistánu od vyhlášení jeho nezávislosti.
Největšími zařízeními na plyn jsou elektrárny Syrdarjinská a Navojská. Uhelné palivo používají
dvě elektrárny v okolí Angrenské uhelné pánve blízko Taškentu. Plánují se dodávky dalších 4 tis. MW
z rekonstruovaných nebo z nových výroben. Připravuje se výstavba hydroelektrárny na řece Pskent,
stavba nového bloku o výkonu 800 MW na Talimandžarské tepelné elektrárně v Kaškadarjinské oblasti
a v realizaci je stavba přehrady s hydroelektrárnou o 4 blocích s výkonem 175 MW v Surchandarjinské
oblasti.

Zemní plyn
Uzbekistán spotřebuje v tepelných elektrárnách okolo 86% vytěženého plynu, zbytek vyváží
zejména do Ruska, na Ukrajinu, do Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Uzbekistán v roce 2008
předpokládá dodávky zemního plynu svým odběratelům za světové ceny. V roce 2008 za 160 USD/ 1000
3
m s tím, že v roce 2009 by to mělo být okolo 200 USD. Od roku 2005 buduje Uzbekistán dva nové
magistrální plynovody: Gazly - Sarymaj a Gazly - Kagan. Ty mají propojit Chivsko - bucharské naleziště
ropy a plynu se severozápadní částí uzbekistánu a současně zvýšit exportní infrastruktururu. Jinak viz
kapitola 4.3.

Ropa
K tomu viz kapitola 4.3.
Ropa a plyn společně
Jak již bylo zmíněno, gelologicky je prozkoumáno pouze 30% uzemí země. To platí i pro plyn a ropu.
Největší pozice v těžbě ropy a plynu zaujímají ruské podniky. Na prvním místě je třeba uvést Gazprom.
Mezi tímto ruským obrem a uzbeckou společností Uzbekněftěgaz byla podepsána v roce 2002 dohoda
o stategickém spolupráci na dobu 25 let. Tato dohoda předpokládá investice v období 2003 až 2011 v
objemu více než 1 miliardy USD. V roce 2007 zahájil Gazprom průzkumné práce v oblasti Usť-Jurt, kde se
účastní i naše firmy ERIELL Corporation s.r.o. a PROTE s.r.o.
Dalším partnerem Uzněftěgazu je druhý ruský dinosaurus LUKOIL. S ním byla uzavřena Dohoda o
rozdělení produkce na dobu 35 let. LUKOIL předpokládá investovat v Uzbekistánu do roku 2010 okolo 2,5
miliardy USD. V listopadu 2007 bylo zahájeno dobývání plynu na ložisku Chauzak, jehož roční kapacita
činí 3 miliardy kubických metrů ročně.
Strojtransgaz buduje v Mubarekském nalezišti podnik na zpracování zemního plynu. Ten má vyrábět
kondezovaný plyn v objemu 336 tis tun a dále 150 tis tun benzínu.
Sojuzněftěgaz uzavřel s Uzbekněftěgazom Dohodu o rozdělení produkce na ložiscích Usť - Jurt a
Jihozápadní Gissar na dobu 36 let, v níž se zavázal realizovat investice v okolo 450 milionů USD.
Po ruských podnicích přepokládá největší investice Čínská národní ropně-plynárenská korporace (CNPC),
a to ve výši 600 milionů USD.
Dále se v Uzbekistánu angažují indická Gail Limited, malajsijská Petronas, švýcarská Zeromax GmbH,
korejská KOGAS. Zájem též projevily Írán a Singapur.
Kromě toho bylo v roce 2005 vytvořeno konsorcium (ruská Lukoil Overseas, malajsijská Petronas,
jihokorejská KNOC a čínská CNPC), které bude těžit z ložiska v uzbecké části Aralského moře.
Je zřejmé, že nejsilnější pozice mají ruské firmy a ostatní budou sbírat jen drobty. To je nesporný fakt, s
nímž třeba počítat.

Jaderná energetika
Uzbekistán má sedmé největší zásoby uranu na světě, které se nacházejí v celkem 27 ložiscích a
představují 55 000 tun. Roční produkce činí zhruba 2 100 tun. Těžbu uranu ovládá Navojský důlní a
metalurgický podnik. Vytěžený uran se exportuje, vlastní jaderná zařízení Uzbekistán nemá a ani je
v dohledné době neplánuje. Malá množství uranu si ponechává Uzbekistán pro lékařské účely. V průběhu
roku 2006 došlo k prolomení monopolní pozice exportéra uzbeckého uranu americké společnosti NUKEM
Inc., která je dceřinnou společností německé NUKEM GmbH a na vývozu uranu se podílejí firmy z Jižní
Koreje, Číny, Japonska a Ruska. V roce 2006 byla uzavřena dohoda s Ruskem o vytvoření společného
podniku na těžbu uranu.
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Vodní energetika
Uzbekistán má velký hydroenergetický potenciál, který se odhaduje na 88,5 miliardy kWh. Využívá se
však pouze z 25%. Uzbekistán plánuje rozvoj hydroenergetiky, která je důležitá nejen jako zdroj energie,
ale i jako zásobárna vody pro zavlažování. Bohužel zahraniční investoři (zejména Rusko, Írán a Pákistán)
v současné době realizují své investice ve výhodnějších podmínkách Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. A bez
jejich investic se Uzbekistán neobejde.

Obnovitelné energetické zdroje
Hodnotový potenciál všech uzbeckých obnovitelných energetických zdrojů činí 6 751 milionů tun ropného
ekvivalentu, technický potom 117 milionů tun ropného ekvivalentu. Využit je zatím na 0,6%. Zde má
Uzbekistán velké perpektivy. Ovšem bez skutečného, nikoliv pouze deklarovaného, rozvoje uzbecké
ekonomiky zůstane pouze u perspektiv.

Energetická doprava
Uzbekistán je v současné době plně závislý na ruských ropovodních a plynovodních systémech (Střední
Asie - Rusko, Kaspické moře - Rusko). Na tom se v nejbližší ani vzdálenější budoucnosti nic nezmění.
Doprava plynu a ropy tzv. „Kaspickou cestou“ a „Jižní cestou“, tj. přes Afghánistán má k realitě značně
daleko a Uzbeci jí ani nevěnují pozornost. Pokud jde o projekt NABUCCO tak ani ten Uzbeci nepovažují za
reálný.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Uzbekistán patří přes svoje nepochybné nerostné bohatství mezi málo rozvinuté země, tzv. low income
countries, a je “čistým“ příjemcem rozvojové pomoci. Bez ní se v podstatě neobejde.
Koordinací rozvojové pomoci poskytované Uzbekistánu se zabývají dvě instituce. První z nich je správa
Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu Uzbekistánu pro mezinárodní finanční
instituce a donorské země a Byro koordinace technické spolupráce s Evropskou komisí při Úřadu vlády
Uzbekistánu.
Uzbekistán donedávna údaje o poskytnuté rozvojové pomoci nepublikoval, lépe řečeno nepublikoval
žádné ucelené a přehledné údaje. Teprve počátkem roku 2008 učinil bezprecedentní krok a veřejně
(v projevu prezidenta Karimova) oznámil některé údaje týkající se rozvojové pomoci poskytnuté
Uzbekistánu v roce 2007. Podle nich mělo být v roce 2007 poskytno Uzbekistánu celkem 330 milionů
USD zvýhodněných půjček a 46 milionů USD formou nenávratné pomoci. Podle našich odhadů to bylo
850 milionů EUR výhodných úvěrů a grantů za 140 milionů EUR.
Dále byl k realizaci navržen projekt „ Znečištění severovýchodní části Surchandarijské oblasti Uzbekistánu
imisemi fluoru“. Jedná se o vědeckou analýzu působení tádžické hliníkárny v Tursunzade na životní
prostředí sousedních okresů Surchandarijské oblasti Uzbekistánu, což je jeden z neuralgických bodů
uzbecko - tádžických vztahů.
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5. Finanční a daňový sektor
Odpovědnými orgány státní správy jsou Ministerstvo financí (ministr financí je současně I.
místopředsedou vlády) a Státní daňový výbor Republiky Uzbekistán.

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
Státní rozpočet UZ na r. 2006 – 2010
2006
2007
Příjmy
2,759
3,217
(mld.EUR)
Výdaje
2,699
3,145
(mld.EUR)
Rozpočtové
0,57
0,72
saldo
(mld.EUR)
Příjmy v %
21,6
neuvedeno
HDP
Výdaje v %
21,1
neuvedeno
HDP
Rozpočtové
0,5
1,1
saldo % HDP
Zdroj:

2008
-

2009
-

2010
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

Ministerstvo financí Uzbekistánu

Na r. 2012 byl státní rozpočet Uzbekistánu sestaven a zákonodárnou komorou Parlamentu projednán
následovně:
HDP
96653.6 mld UZS
Příjmy
20393,9 mld UZS, tj. 21,1% HDP
Výdaje
21360,4 mld UZS tj. 22,1% HDP
Rozpočtové saldo
- 1,0% HDP.
Do rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy plynoucí od Uzbeků pracujících v zahraničí.
Údaje za roky 2008 - 2010 jsou vyžádány z Výboru pro statistiku UZ a budou doplněny po jejich získání
společně s údaji za r. 2011

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové
rezervy (za posledních 5 let)
Údaje o platební bilanci Uzbekistánu jsou tajné. Stejně tak se nezveřejňují údaje o devizových rezervách.
Byla však zveřejněna dílčí informace (v projevu prezidenta) o tom, že zlaté a valutové rezervy měly v
roce 2007 stoupnout proti roku 2006 o 50%. Reálný odhad zlatých rezerv za rok 2007 se pohyboval okolo
14 měsíčních importů.
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5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Podrobné údaje o stavu zahraniční zadluženosti Uzbekistánu se běžně nezveřejňují.

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
V Uzbekistánu se vytvořil klasický dvoustupňový bankovní systém. První stupeň představuje Centrální
banka Republiky Uzbekistán. Centrální banka Republiky Uzbekistán působí na základě zákona o Centrální
bance Republiky Uzbekistán z 21. prosince 1995 a zákona o Bankách a bankovnictví ze dne 25. dubna
1996. Podle těchto zákonů je odpovědná Senátu Olij Mažlisu. Jejími základními úkoly jsou: provádění
peněžně – úvěrové politiky, kontrola emise peněz, organizování jednotného systému plateb, regulace
a dozor nad činností komerčních bank, zastupování Uzbekistánu v centrálních bankách jiných států a v
mezinárodních finančních a úvěrových institucích. Základní kapitál představuje 2 miliardy UZS. Nejvyšším
orgánem Centrální banky je představenstvo, které má 11 členů. Předsedu představenstva, který je
zároveň předsedou banky, jmenuje a odvolává na návrh prezidenta Senát Olij Mažlisu, stejně tak jako
prvního zástupce a ostatní zástupce. Ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává Kengaš Senátu Olij
Mažlisu. Pokud jde o organizační strukturu, tak ta je tvořena ústředním aparátem, který sídlí v Taškentu
a oblastními správami, které se nacházejí v sídlech jednotlivých oblastí.
Kursovní politika je prováděna na principu float kursu. Od poloviny r. 2003, kdy byla refinanční sazba na
výši 30%, ji CB několikrát snížila až na hodnotu 16% v prosinci 2004, v roce 2006 byla snížena na 14%
p.a. a zůstala v této hodnotě i v průběhu roku 2007.
Druhý stupeň tvoří komerční banky, kterých je v současné době 27 stejně jako v roce 2006. Patří sem
ABN AMRO Bank, AK Alokabank, ČOAKB All Žamol Bank, GAKB ASAKA, RAKB Gallabank, AIKB Ipak
Yuli, AKIB Ipotekabank, AKB Kapitalbank, ČOAKB Kredit-Standart, AKB Mikrokreditbank, Narodnyj bank,
ČZAKB Parvinabank, AK Pachta Bank, ČOAKB Ravnaq-Bank, Uzbeksko – Germanskij AKB Savdogar, DB
Saderat Iran, ČZAKB Samarkand, ČABB Trastbank, ČOAKIB Turkiston, AK Turonbank, ZAO UzbekskoTureckij bank, AKPSB Uzpromstrojbank, ČOAKB Uktambank, ČOAKB Universalbank, AKB Chamkorbank,
ČZAKB DAVRBANK, AOZP UzKDB.
V červenci roku 1995 vznikla Asociace bank Uzbekistánu jako zájmová organizace komerčních
bank. Jde o nestátní a nekomerční organizaci. Má 23 členů. Jejím hlavním cílem je, aby uzbecké komerční
banky dosáhly mezinárodních standardů a staly se součástí světového bankovního systému. V roce 2007
banky sdružené v Asociaci bank Uzbekistánu soustředili 90% všech aktiv uzbeckých bank. V roce 2007
získaly první tři uzbecké banky mezinárodní rating. Jedná se o: Národní banka Uzbekistánu, Pachtabank,
Chamkorbank.
Podle usnesení představenstva Centrální banky Republiky Uzbekistán číslo 15/3 ze dne
16.07.2005 a usnesení prezidenta číslo PP 56 ze dne 15.04.2005 minimální základní kapitál nově
vytvářených bank od ledna 2007 musí činit nejméně:
pro komerční banky ekvivalent nejméně 5 mil USD
pro soukromé banky ekvivalent nejméně 2,5 mil USD
Soukromá banka je podle uzbeckých zákonů taková banka, kde nejméně 50% základního
kapitálu tvoří vklady fyzických osob. Zbytek mohou být vklady nestátních právnických osob. Taková zatím
není.
Pokračoval růst počtu akcionářů uzbeckých bank. Počet akcionářů všech uzbeckých bank se zvýšil v roce
2007 o 12,5 tisíce a dosáhl k počátku roku 2008 počtu 200 tisíc. Z toho 68% akcionářů jsou fyzické
osoby.
Souhrnný kapitál všech uzbeckých bank 2. úrovně činil ke konci roku 2007 sumu více než 1,5
triliónu UZS, to je 807,8 milionu EUR, což představuje nárůst proti roku 2006 7,4x). Celková aktiva činila
ke stejnému datu cca 9 triliónů 276 miliard UZS, což je 4, 995 miliard EUR, nárůst proti roku 2006 o
28,7%.
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Objem úvěrů poskytnutých sektoru reálné ekonomiky za rok 2007 představoval 4,757 triliónu
UZS, což je 2,562 miliardy EUR. S toho drobnému a střednímu podnikání byly poskytnuty úvěry ve výši
743,7 miliard UZS, což je 400,5 milionu EUR, to znamená o 36% více než v roce 2006.
V oběhu bylo celkem 3,7 milionů platebních karet, což je nárůst proti roku 2006 o 15,3%.
Vklady v bankách dosáhly sumy 994,6 miliard UZS, což je 535,6 milionu EUR, tedy nárůst o 46,6% ve
srovnání s rokem 2006. To je ovšem stále málo. Většina obyvatelstva ukládá svoje úspory doma. To
má řadu příčin. Jednou z nich je fakt, že vkladatel, s výjimkou bezhotovostních převodů, nemůže svoje
prostředky vybrat v hotovosti, kdy je potřebuje. Proto banky zřídily instituci tzv. "inkasátorů". To jsou
osoby, které každý den objíždějí provozovny klientů které přijímají platby v hotovosti, a inkasují bankou
stanovené částky hotovosti. Tyto prostředky pak ukládají na účet klienta v bance, kde má účet. Pokud
chce klient vybrat peníze v hotovosti, musí požádat a uvést důvod. Potom po uplynutí několika dnů,
případně i týdnů obdrží hotovostní prostředky. V případě neuvedení důvodu mu banka sice peníze také
vydá, ale klient se vystavuje nebezpečí sankcí ze strany daňových orgánů. Daňové orgány totiž kontrolují
nejen výdajovou ale i příjmovou stránku hospodaření podnikatelského subjektu. Tato skutečnost vyvolala
mj. vznik zvláštního odvětví podnikání, tzv. "obnaličivanije", v překladu zhotovostnění. V podstatě jde
o proces, prostřednictvím kterého specializované firmy za provizi pomocí různých machinací umožní
dotyčnému podnikateli získat v hotovosti prostředky, které má na účtu. Je to sice nebezpečná ale
výnosná činnost.
Nedostatek peněžních prostředků na účtech bank vyvolal bezprecedentní krok. Prezident Uzbekistánu
I.A.Karimov vydal dne 20.února 2008 výnos "O dodatečných opatřeních k liberalizaci podmínek
a zajištění záruk vkladů obyvatelstva v komerčních bankách". Podle tohoto výnosu může kdokoliv
(ale jen rezident Uzbekistánu) i anonymně v době od 01.04.2008 do 01.04.2009 otevřít v kterékoliv
komerční bance svůj depozitní účet a uložit na něj jakoukoliv sumu v domácí či zahraniční měně bez
povinnosti prokazovat původ této částky. Kromě toho jsou tyto prostředky osvobozeny od daní a nejsou
zatíženy jinými dávkami či poplatky. Hlavně však nepodléhají kontrole daňových ani jiných orgánů. V
této souvislosti položil výnos prezidenta důraz na zachování bankovního tajemství a současně zdůraznil
odpovědnost bankovních funkcionářů za porušení tohoto tajemství.
Bankovní indexy:
Index UZIBOR zpracovává Asociace bank Uzbekistánu (ABU). V roce 2007 bylo do něj zapojeno 13
bank. Od zavedení 6. října 2004 do konce roku se index UZIBOR vyvíjel následovně:
UZIBOR
06. 10. 2004
24. 11. 2004
22. 12. 2004
13. 04. 2005
28. 06. 2005
30.12. 2006
13.08.2007
1.11.2007

1 týden
14,80
15,00
13,33
14,00
14,00
9,33
8,20
8,71

1 měsíc
17,40
17,00
15,00
15,33
15,00
10,25
9,6
9,64

3 měsíce
18,80
18,00
17,00
16,67
16,00
11,83
11,20
11,29

6 měsíců
20,00
18,25
17,67
17,33
16,67
12,58
11,80
11,93

1 rok
22,20
19,25
18,00
17,67
18,00
14,0
13,60
13,71

Pokud jde o jednotlivé banky, tak jejich index UZIBOR byl k 1.11. 2007 následující:

č.
1
2
3
4
5
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jmeno
Asaka
Bank
Ipak Yuli
Bank
Capital
Bank
Galla Bank
Ipoteka
Bank

O/N
5,00

1 týden
6,00

1 měsíc 3 měsíce 6 měsiců 9 měsiců
1 rok
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00

5,00

5,50

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

13,00

14,00

7,00
8,00

8,00
9,00

8,00
10,00

9,00
12,00

10,00
12,00

11,00
13,00

12,00
14,00

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

6

Narodnyj 10,00
Bank
National
8,00
Bank
Pachta
6,00
Bank
Ravnaq
8,00
Bank
Trust Bank 6,00
Turon
8,00
Bank
UT Bank
8,00
Uzsanoatqurilish
7,00
Bank

7
8
9
10
11
12
13

10,00

12,00

12,00

12,00

14,00

14,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

7,00

8,00

10,00

11,00

12,00

13,00

10,00

11,00

12,00

12,50

13,00

14,00

8,00
11,00

10,00
12,00

12,00
13,00

13,00
14,00

14,00
15,00

15,00
15,00

9,00
8,00

9,50
9,00

11,00
11,00

12,00
12,00

13,00
13,00

14,00
13,00

Index UZIBOR vyjadřuje procentní sazbu, za kterou banky nabízejí svoje volné prostředky na
mezibankovním trhu Uzbekistánu.
Indexy UZIBID a UZIAR byly zavedeny koncem roku 2006.
UZIBID
25.12.2006
29.12. 2006
13.08.2007
01.11.2007

1 týden
6,21
6,17
5,50
5,50

1 měsíc
7,21
6,92
6,50
6,21

3 měsíce
8,50
8,67
7,75
7,71

6 měsíců
9,50
9,33
8,75
8,21

1 rok
11,17
11,17
10,00
9,71

Pokud jde o jednotlivé banky, tak jejich index UZIBID byl k 1.11. 2007 následující:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jmeno
O/N
Ipak Yuli
4,00
Bank
Capital
8,00
Bank
Galla Bank 6,00
Ipoteka
4,00
Bank
National
0,25
Bank
Pachta
5,00
Bank
Ravnaq
7,00
Bank
People`s
8,00
Bank
Turon
7,00
Bank
UT Bank
5,00
Uzsanoatqurilish
3,00
Bank

1 týden
4,50

1 měsíc 3 mésíce 6 měsiců 9 měsiců
1 rok
5,00
6,00
6,50
7,00
8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

12,00

13,00

6,00
5,00

6,50
6,00

7,00
8,00

8,00
8,00

9,00
9,00

10,00
10,00

0,50

0,50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

9,00

10,00

11,00

11,50

12,00

8,00

10,00

10,00

10,00

12,00

12,00

8,00

8,00

10,00

11,00

11,00

12,00

6,00
4,00

7,00
5,00

9,00
7,00

10,00
8,00

11,00
8,00

12,00
8,00

Index UZIDIB vyjadřuje procentní sazbu, pod kterou velké banky chtějí nakupovat peněžní prostředky
druhých bank.
UZIAR
25.12.2006
29.12. 2006
13.08.2007
40/69

1 týden
7,63
7,75
6,85

1 měsíc
8,52
8,58
8,05

3 měsíce
9,92
10,25
9,48

6 měsíců
10,75
10,96
10,28

1 rok
12,58
12,58
11,80
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01.11.2007

7,11

7,93

9,50

10,07

11,71

Index UZIAR vyjadřuje střední křivku mezi UZIBOR a UZIAR.
Největší komerční bankou ve Střední Asii a na Kavkaze je Národní banka Uzbekistánu (Nacional
´nyj bank vněšněekonomičeskoj dějatel´nosti Respubliku Uzbekistan). Tato banka je známá
v bankovním světě a má v něm svou pověst. Byla vytvořena na základě usnesení prezidenta v roce
1991. Jejím prvořadým úkolem jsou služby zahraničnímu obchodu, podpora exportního potenciálu
Uzbekistánu a získávání zahraničních investic. Je na 562. místě mezi 1000 největšími světovými bankami.
Její moskevská pobočka Asia Invest Bank patří mezi 200 největších ruských bank. Má 96 filiálek a více
než 619 korespondenčních bank, z toho 591 zahraničních.
Konsolidovaná bilance této banky podle její výroční zprávy činí 4,208 triliónu UZS, t.j. 2,266 miliard EUR.
Její čistý zisk dosáhl v roce 2007 částky 20,2 miliard UZS, což je 10,9 milionu EUR a představuje 2,1
násobný nárůst oproti roku 2006. Její bankovní kapitál činí sumu 539 miliard UZS, tj. 290,3 milionu EUR.
Úvěrové portfolio představuje sumu 2,037 triliónuUZS, t.j. 1,097 miliard EUR Z toho dlouhodobé úvěry
představují podíl ve výši 57,9% Počet klientů v Uzbekistánu dosáhl počtu 1,526 milionu, což představuje
nárůst oproti roku 2006 o 24,1%. Počet účtů se zvýšil v průběhu roku 2007 o 12,2%. Vklady fyzických
osob se zvýšily na 223,5 miliard UZS, což je 120,4 milionu EUR, nárůst oproti roku 2006 o 21%. V roce
2007 bylo v oběhu 1,136 milionu bankovních karet této banky, celkový objem převodů provedených
pomocí těchto karet činil sumu 104,76 miliard UZS, což je 56,4 milionu EUR, což je téměř dvojnásobný
růst ve srovnání s předchozím rokem.
Uzbekistán zavedl bankovní opatření pro kontrolu případného financování teroristické činnosti
a peněz získaných nezákonným způsobem. Od 1. ledna 2006 je zavedena kontrola všech finančních
operací nad 25 tis USD (rozměr 4 tis minimálních výplat). Kontrolují se následující operace: otevření
2 nebo více bankovních účtů, převody prostředků z nich nebo na ně pro platby v hotovosti, převody
prostředků na anonymní účty do zahraničí nebo podobné převody do Uzbekistánu, vybírání hotovosti na
doručitele platebního příkazu, otevírání účtů na třetí osoby a vklady a výběry v hotovosti na nich, vklady
do základních fondů podniků v hotovosti a úvěrové operace. Ovšem v důsledku shora zmíněného výnosu
prezidenta ze dne 20. února 2008 se tato opatření stávají více či méně bezzubými.
Ovšem i nadále přetrvávají chronické neduhy uzbeckého bankovnictví. Těmi jsou nízká míra
kapitalizace bank, malá konkurence na trhu bankovních služeb, nízký stupeň účasti bank v investiční
činnosti. Bylo sice konstatováno v projevu prezidenta, že se komerční banky více zapojily do financování
investičních programů, ale stále nedostatečně. Specifickým problémem uzbeckého bankovnictví jsou
překážky při vydávání hotovosti z účtů v bankách (viz výše) a hlavně převody domácí měny na zahraniční
(viz kapitola 1.9)

Leasing
Leasing se zde objevil již v roce 1993. Ovšem širšího uplatnění dosahuje teprve v poslední době,
tj. zhruba od roku 2003, t.j. po přijetí zákona O leasingu v roce 2002. Významným stimulem pro rozvoj
leasingu v Uzbekistánu se stalo vytvoření Středoasijského fondu rozvoje leasingu, který byl založen
Mezinárodní finanční korporací ze skupiny Světové banky. Leasingové služby v roce 2007 poskytovalo
16 specializovaných firem a 21 komerční banka poskytovala analogické služby. V průběhu období 1až
9/2007 byly v Uzbekistánu poskytnuty leasingové služby v hodnotě převyšující 150 milionů UZS, což
je více než 80,8 milionů EUR. To představuje zvýšení o 64% ve srovnání se stejným obdobím roku
2007. Údaje za celorok 2007 bohužel zatím nejsou k dispozici. Poskytovatelé leasingových služeb jsou
organizováni v Asociaci poskytovatelů leasingu Uzbekistánu. Mezi nejvýznamnější poskytovatele leasingu
patří: Uzbekleasing International AO se základním kapitálem 6,9 miliónů USD. Dalšími jsou Asaka Trast leasing, Osio - Evropa Trast, Baraka leasing, Biznes leasing, Zamin Invest, Kuruliš leasing, Pojtacht
leasing, Uzavia leasing, Uzkejsagroleasing a Express Leasing. Z bank potom Ipak Juli, Asakabank,
Ipotekabank, Kapitalbank, Mikrokreditbank, Pachtabank a Chamkorbank.

Zastavárenství
V Taškentu bylo zatím zaregistrováno do konce roku 2007 okolo 20 lombardních společností..
Vydávají úvěry na zástavy v movitostech, zlatě a pod. Maximální lhůta pro vrácení poskytnutého úvěru
je zpravidla 3 měsíce. jejich význam pro ekonomiku je však mizivý, spíše řeší momentální potřeby
jednotlivců.
Spořitelní družstva
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Počátkem roku 2008 působilo v Uzbekistánu podle zákona „O spořitelních družstvech“ celkem
49 spořitelních a úvěrových družstev. To nárůst oproti roku 2006 téměř 2,5 násobný. Pro ilustraci
příklad jednoho ze spořitelních družstev. V Andižanské oblasti působí spořitelní družstvo ASR. Patří
mezi jedno z nějvětších v Uzbekistánu. Má 5 886 členů z fyzických i právnických osob. Jeho aktiva činí
1,414 miliardy UZS, což je asi 761,5 tis EUR, základní kapitál je 162,3 milionu UZS, to je okolo 87,4
tis-EUR. Poskytnuté úvěry se pohybují ve výši 1,197 miliardy UZS, t.j. 644,6 tis EUR a vklady ve výši
1,010 miliardy UZS, t.j. 544,0 tis EUR. Bližší porobnosti na: www.aktiv-invest.uz, www.asr.uz, www.cuimkon.uz, www.investkredit.uz, www.kua.uz, www.namocu.uz, www. poytacht-invest.uz.

Pojišťovnictví
V r. 2007 působilo v Uzbekistánu 8 pojišťovacích organizací, to znamená podstatné snížení jejich
počtu oproti minulost. Jedná se o následující: Uzbekinvest, Kafolat, Temir Yullari-Sugurta, ALSKOM,
UZAGROSUG´URTA, IShOHCh, Standard Insurance Group, Ark Sug´urta. V průběhu roku 2007 uzavřely
uzbecké pojišťovny o 15% pojistných smluv více než v roce 2006.
Vedle občanského zákoníku Uzbekistánu jsou nejdůležitějšími předpisy upravujícími pojišťování
zákon o pojišťovnictví číslo N 358 II z 05.04.2002 a usnesení vlády číslo N 413 z 27.11.2002.
Vedoucí pojišťovací organizací v Uzbekistánu je Národní exportně-importní pojišťovací společnost
Uzbekinvest (vlastníky jsou Ministerstvo financí UZ a Národní banka UZ
(ww.tash.uzbekinvest.uz). Ta vloni poskytla 23,6% všech pojistných plnění vyplacených v Uzbekistánu.
Část jejího kapitálu je uložena v Londýně, aby byla vytvořena nezávislá garance plnění jejích povinností.
Pojišťovny musí vybírat pojistné v místní měně - uzbeckých sumech (UZS) a nesmí se zajišťovat na
světovém trhu v jiné měně. Podobně plnění může být placeno pouze v sumech. Výjimku lze získat jen na
základě povolení k podnikání v dolarech formou prezidentského dekretu. Taková povolení mají dnes pouze
státní pojišťovací společnost Uzbekinvest a americko-uzbecká pojišťovna UzAIG, která je společným
podnikem Uzbekinvestu a americké AIG (80% podíl v UzAIGu má uzbecká strana).
Minimální výše základního kapitálu nově vytvořené pojišťovací společnosti musí být nejméně:
-

250 000 USD v sumovém ekvivalentu pro životní pojištění

-

150 000 USD v sumovém ekvivalentu pro běžné pojištění

-

2 000 000 USD v sumovém ekvivalentu pro připojištění

-

500 000 USD v sumovém ekvivalentu pro zákonná pojištění

Každá pojišťovací společnost musí povinně deponovat 20% průměrného měsíčního zůstatku
získaných depozit v Centrální bance (CB) jako rezervu.
Od 1. února 2005 je možno pojišťovat i devizové operace. Pojistný depozit uložený v CB je přitom
rovněž devizový ve výši 20%.
Významným počinem uzbeckého vedení bylo zavedení povinného ručení držitelů motorových vozidel
zákonem č. ZRU 155 ze dne 21. dubna 2008.
Přehled existujících pojišťoven a jejich elektronické adresy:

Uzbekinvest
Uzagrosugurta
Kafolat
ALSKOM
Ark Sug´urta
Temir Yullari –Sugurta
IShONCh
Standard Insurance Group
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Adresa
office@uzbekinvest.uz
info@agros.uz
Scarlett7773@mail.ru
official@alscom.uz
info@arksugurta.uz
tys_Kdilshod@mail.ru
iis_ishonch@sarkor.uz
office@sig-insurance.uz
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5.5. Daňový systém
Dne 25.12.2007 byl přijat zákon číslo ZRU 136, kterým byl zaveden nový daňový kodex. Zákon
vstoupil v účinnost dnem 01.01.2008. Nepřinesl sice žádné zásadní změny, ale pokračoval v procesu
zjednodušování daňového systému. Zákon je k dispozici na www.lex.uz. Daňové sazby pro rok 2012
jsou upraveny výnosem prezidenta číslo PP 1675 z 30.12.2011.
Daňový systém obsahuje dělení daní na:
daně celostátní
daně místní
Daně celostátní se dělí na :
a/ jednotnou daň
b/ jednotlivé daně
Platí zásada, že kdo platí jednotnou daň, neplatí žádné další daně, pokud není stanoveno jinak.
Jednotnou daň platí podniky:
- průmyslu lehkého, potravinářského, kovoobráběcího, nástrojařského, dřevoobráběcího, nábytkářského a
stavebních materiálů do 100 zaměstnanců,
- průmyslu strojírenského, metalurgického, chemického, zpracovatelského a stavebního do 50
zaměstnanců,
- vědy, dopravy, obchodu, veřejného stravování do 25 zaměstnanců.
Sazba jednotné daně je následující:
- výrobní podniky 8% a podniky veřejného stravování 10%,
- velkoobchodní podniky 5%, maloobchodní 4%
- dodavatelé počítačových programů, pokud 80% jejich obratu tvoří dodávky takových programů, také
5%,
- lékárny 3%
to vše z hrubých příjmů.
Pokud podnik realizuje 15 až 30% své produkce za volně směnitelnou měnu, snižuje se sazba jednotné
daně o 30%. V případě, že podnik realizuje více než 30% své produkce za volně směnitelnou měnu, tak
se snižuje sazba jednotné daně o 50%.
Jednotlivé celostátní daně jsou následující: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob,
daň ze zisku právnických osob, akcízní daň, daň za využívání přírodních zdrojů a daň za využívání vodních
zdrojů, daň z majetku a pozemková daň.
Daň z přidané hodnoty. Tato daň má sazbu 20% z objemu hrubých příjmů. Od DPH jsou
osvobozeny např. pojistné operace, peněžní vklady, cenné papíry, valuty, výrobky pro potřebu invalidů,
prodej drahých kovů státu, zdravotnické a léčebné služby, dopravní služby pro export, export za
zahraniční měnu, převoz cizích nákladů přes území Uzbekistánu, dodávky materiálu a služeb zahraničním
firmám provádějícím průzkumné práce v nalezištích ropy a plynu. Dále jsou na tři roky od zahájení
výroby osvobozeny podniky potravinářského průmyslu.
Od DPH je dále osvobozen dovoz prací a služeb, léky a medicínská technika, dovoz technologie
pro podniky vyrábějící zboží denní spotřeby, technologie pro podniky ropně plynárenského komplexu.
Daň z příjmů fyzických osob má následující sazby:
- do 6 násobku minimální mzdy ve výši 13%
- od 6 do 10 násobku minimální mzdy ve výši 18%
- více než 10 násobek minimální mzdy ve výši 25%.
Minimální mzda se v průběhu roku 2007 několikrát upravila směrem nahoru. Od 1.04.2008 činí částku 20
865 UZS, což odpovídá hodnotě 10,3 USD. Tato částka ovšem v hospodářském život země nemá žádný
význam. Slouží hlavně pro výpočet peněžních sankcí v trestním, správním a daňovém řízení.
Daň ze zisku právnických osob se vztahuje na výrobní podniky a má základní sazbu ve výši 10%.
Tato sazba se snižuje u výrobců některých druhů zboží dle nařízení vlády
o 20%, u výrobců dětského zboží má sazbu 7%. Úlevy pro exportéry platí jako u jednotné daně.
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Daň z majetku je stanovena na 3,5% účetní hodnoty majetku. Daňové úlevy pro exportéry platí
jako u jednotné daně.
Pozemková daň je odstupňována podle různých kritérií. Pokud je na pozemku provozována
zemědělská činnost, platí se jednotná zemědělská daň odstupňovaná podle oblastí, velikosti obdělávané
půdy a její bonity do 14 zón pevnou částkou.
Spotřební daň se vztahuje jen na některé, vybrané druhy výrobků. V některých případech plní
funkci ochranářského cla, které Uzbekistán nemůže otevřeně zavádět, aby se nedostal do rozporu s
politikou WTO. Tak např. dovážená motorová vozidla se zážehovými motory je uvalena akcízní daň ve výši
od 2,4 USD do 7,2 USD za jeden kubický centimetr zdvihového objemu. Motorová vozidla se vznětovými
motory jsou zatížena akcízem ve výši od 2,5 USD do 3,1 USD za jeden kubický centimetr zdvihového
objemu, nákladní automobily potom zatěžuje akcíz ve výši 70% celní hodnoty + 3 USD za jeden kubický
centimetr zdvihového objemu. Ochranářský charakter tohoto akcízu vynikne ve srovnání se zdaněním
automobilů vyráběných UZDAEWOO. Zde je daňová sazba pouze 29% z ceny. Dovážené pivo je zdaněno
sazbou 70% z celní hodnoty, nejméně však 1 USD/1 litr, domácí pivo potom 1 000 až 1 200 UZS/1 dal*,
víno dovážené se zdaňuje 6 USD/l litr, zatímco domácí 3 000 UZS/1 dal*, vodka z dovozu je zdaněna 7
USD/l litr, naproti tomu domácí líh 1 410 UZS/1 dal*.
Dále existuje akcízní daň na dovážené zboží, které podléhají luxusní předměty a případ od
případu bývá uvalována na zboží ze sousedních zemí s cílem chránit místní výrobce. Její výše se liší podle
druhu zboží, blíže viz kapitola 6.4. – celní systém.
Ropa a ropné produkty se zdaňují sazbou od 20 do 30%.
Daň za využívání přírodních zdrojů je odstupňována u jednotlivých nerostných surovin
z vytěženého objemu následovně:
zemní plyn 20 až 30%
drahé kameny 24%
wolfram 10,4%
měď 8,1%
stříbro 8%
zlato 5%
železo 3,9%
uhlí 3,8%
stavební písek 3%
cement 2%
olovo a zinek 1,3%
Daň za využívání vodních zdrojů je stanovena pevnou sumou následovně:
- za jeden kubický metr povrchové vody činí částku 17,30 UZS
za jeden kubický metr podzemní vody činí částku 23,0 UZS
Kromě uvedených daní jsou stanoveny odvody.
Jednotný sociální odvod představuje 24% z mzdových nákladů.
Odvod do penzijního fondu představuje 0,7% z hrubých příjmů.
Odvod do silničního fondu činí 1-1,5% z hrubých příjmů.
Odvod do fondu školství je 1% z hrubých příjmů.
Místní daně a poplatky jsou následující:
daň za poskytování komunálních služeb a na rozvoj infrastruktury
daň za udělení práva k obchodování s lihem a drahými kovy
daň za registraci fyzických osob za účelem podnikání.
Zvláštní podmínky platí pro zdaňování bank. Ty neplatí DPH a sazba daně ze zisku činí 15%
z daňového základu. Tím je hrubý příjem po odečtení odpočitatelných položek.
* jeden dal = 10 litrů, uzbecké daňové sazebníky výslovně používají tuto jednotku.
Úlevy pro zahraniční investory
Zahraniční investoři, kteří investují v oborech radioelektronika, lehký průmysl, výroba hedvábí,
výroba stavebních materiálů, masný a mlékárenský průmysl, chemie, farmacie, drůbežářství nebo
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kteří investují v Republice Karakalpakstan, v oblastech Džizakské, Kaškadarynské, Syrdarjanské,
Surchandarijské, Chorézmské nebo vesnických částech Andižanské, Navoiské, Namangamské a
Ferganské oblasti požívají významné daňové úlevy.
Pokud zahraniční investice v penězích nebo novém zařízení představují alespoň 50% základního jmění
podniku pak jsou osvobozeny od všech daní následovně:
- při investici ve výši od 300 000 USD do 3 milionů USD na dobu 3 let
- při investici ve výši od 3 milionů USD do 10 milionů USD na dobu 5 let
- při investici od 10 milionů USD výše na dobu 7 let
Dále platí úlevy v případě reinvestování zisku.
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6. Zahraniční obchod země
Dominantním uzbeckým zahraničně obchodním partnerem je Rusko. Na tom se v blízké a pravděpodobně
ani vzdálené budoucnosti nic nezmění.

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka
Vývoj zahraničního obchodu Uzbekistánu za období 2007 - 2011 (mil. USD)
Vývoz
8991,5
11773,0
13044,5
15027,2

2007
2008
2009
2010
2011

Dovoz
5235,6
9441,7
8779,7
10509,9

Saldo
3755,9
2331,3
4244,8
4517,3

Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 1012
Obrat zahraničního obchodu Uzbekistánu má od r. 2003 rostoucí trend. Obrat se v roce 2011 zvýšil o
15 % proti roku 2010 na 25 537,1 milionů USD. Přitom export meziročně vzrostl o 15,4 % a import
se zvýšil o 14,5 %. Saldo bylo opakovaně vysoce aktivní ve výši 4 4517,3 milionu USD. Ve světě se
Uzbekistán zařadil na 79. místě * jako exportér a na 100. místě jako importér **.
Největší dynamiku v průběhu roku 2010 i 2011 zaznamenal obrat obchodu s Ruskem (43,4 %),
Kazachstánem (38,3 %), Jižní Koreou (31,4 %) a Tureckem (4,4 %). Nejvýznamnějším zahraničně
obchodním partnerem Uzbekistánu zůstává Rusko. Jeho podíl na celkovém obratu obchodu Uzbekistánu
v r. 2010 představoval 29,2 %. Dále následovala Čína s 9,5 %, Kazachstán 8,3 %, Jižní Korea 7,4 %,
Turecko 4,4 %, Afghánistán 3,0 %, Írán 3,0 %, Ukrajina 2,5 %, aj.
Ze států EU činil podíl na obratu ZO Uzbekistánu v r. 2010: SRN 2,2 %, Velké Britanie 1 %, Francie 0,8
%, Itálie 0,7 %, Lotyšsko 0,6 %, Rakousko 0,4 %, Nizozemsko 0,3 %, Belgie 0,3 %. Podíl ostatních zemí
EU byl ještě nižší.
* / Jedná se odhady CIA publikované v databázi The World Factbook, 2012 - https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
** / Jedná se odhady CIA publikované v databázi The World Factbook, 2012 - https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Statistika Z0 Uzbekistánu vykazuje, v souladu s metodikou SNS, zvlášť obchod se státy SNS a zbytek s
ostatními státy světa. Nevykazuje ale samostatně objemy obchodu se státy EU. Skladba zahraničního
obchodu v roce 2011 byla následující:
(v milionech USD)
2011
Celkem ZO

Export
15027,2

Import %
100

Import
10509,9

Obrat %
100

Obrat

z toho se státy
44,7
SNS

6720,1

41,8

4390,0

43,5

11110,1

s ostatními
státy

8307,1

58,2

6119,9

56,5

14427.0
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Zdroj: Goskomstat Uzbekistánu, 2012
Ve srovnání s rokem 2010 nastaly následující změny v teritoriální struktuře uzbeckého zahraničního
obchodu: vývoz do států SNS stoupl meziročně o 19,0 %, do ostatních států světa pak o 12,6 %.
Dovoz ze států SNS zaznamenal v r. 2011 meziroční nárůst o 18,0 % a v případě ostatních států došlo k
meziročnímu nárůstu importu o 12,2 %. Za rok 2010 uvádí uzbecká statistika následující strukturu ZO
podle kontinentů: Evropa s 54,8 %, což znamená meziroční pokles o 4,8 %. Následuje Asie s podílem
42,9 %, tj. meziročně nárůst o 5,2 %. Amerika s podílem 2,0 % s poklesem o 0,8 %. Podíly ostatních
kontinentů jsou zandbatelné.

6.3. Komoditní struktura
Struktura uzbeckého vývozu v r. 2010 zahrnovala: energonositele (zejména zemní plyn, dále elektrická
energie a ropné produkty) 24,8 %, bavlna 11,3 %, potraviny (zelenina a ovoce) 9,7 %, služby 9,1
%, barevné a železné kovy 6,8 %, stroje a zařízení 5,5 % (především osobní automobily), chemická
produkce 5,1 %.
Struktura uzbeckého dovozu v r. 2010 zahrnovala: stroje a zařízení 44,1%, chemická produkce a plasty
14,3 %,potraviny 10,9 %, barevné a železné kovy 8,4 %, energonositele a ropné produkty 6,0 %, služby
4,7 %.
Uzbekistánu se postupně daří zvyšovat exportní potenciál, zejména díky přílivu zahraničních investic a
rozšiřuje trvale svůj exportní sortiment ve prospěch výrobků s vyšší přidanou hodnotou na úkor
vývozu surovin a polotovarů. Zboží s vyšší přidanou hodnotou představují především strojírenské výrobky
z produkce společných podniků se zahraniční kapitálovou účastí, tj. např. automobily GM nebo domácí
elektrospotřebiče a dále produkce textilního průmyslu. Vláda pod dohledem prezidenta přijímá stále nová
opatření v daňové i devizové politice pro vyšší motivaci podnikatelů ke zvyšování exportu .

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Orgánem státní správy, který plánuje a řídí zahraniční obchod Uzbekistánu je Ministerstvo vnějších
ekonomických vztahů, investic a obchodu. Ačkoliv již liberalizace zahraničního obchodu v průběhu
rminulých let značně pokročila, zůstala zachována řada direktivních prvků k regulaci zahraničního
obchodu státem, zejména na omezování dovozů. V minulosti byla zrušena vyhláška číslo 988 ze dne
12.12.2000 „O postupu při registraci exportně-importních kontraktů uzavíraných hospodářskými subjekty
Uzbecké republiky”, ale zůstala zachována praxe registrace exportně-importních kontraktů, realizovaných
pro potřeby státu nebo státními podniky a státními podniky zahraničního obchodu.
Existuje společná vyhláška Ministerstva vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu, Ministerstva
financí a Státního celního výboru UZ o postupu při registraci v MVESIT exportních a expertíze importních
smluv uzavíraných hospodářskými subjekty Uzbekistánu, která byla zaregistrována v Ministerstvu
spravedlnosti Uzbekistánu dne 03.07.2006 pod číslem N 1558.
Podle této vyhlášky nepodléhají registraci, ale expertíze v MVESIT Uzbekistánu dovozní kontrakty, které:
jsou financovány ze státního rozpočtu
jsou financovány z půjček nebo úvěrů zajišťovaných vládou Uzbekistánu nebo poskytnutých vládě
Uzbekistánu
jsou uzavírány hospodářskými subjekty, kde podíl státu představuje více než 50% a které nejsou
zajištěny vlastními valutovými zdroji.
Dalším předpisem, upravujícím dovoz je předpis o způsobu registrace smluv a dohod v celních orgánech
Uzbekistánu, který byl registrován Ministerstvem spravedlnosti dne 15.10.1999 pod číslem N 832. Podle
tohoto předpisu se u celních orgánů Uzbekistánu registrují:
všechny exportní smlouvy, pokud není dána povinnost zpětného dovozu
všechny importní smlouvy, pokud není dána povinnost zpětného vývozu
tzv. centralizované smlouvy ( smlouvy na dovoz zboží pro potřeby státu)
konsignační smlouvy
burzovní a jiné dražební smlouvy
smlouvy uzavřené na dovoz zboží, které bude představovat základní kapitál podniku
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-

barterové smlouvy
bezúplatné smlouvy
leasingové smlouvy
smlouvy uzavřené na základě mezivládních dohod

Povinná registrace importních smluv u celních orgánů probíhá po registraci smlouvy u příslušného
státního orgánu (MVESIT) a po registraci v příslušné bance. U dovozních smluv, pokud splňují předepsané
podmínky, je pro registraci stanovena lhůta dvou pracovních dnů, do které se nezapočítává den předání
dokumentů, nejpozději však do 7 dnů ode dne registrace v příslušné bance. Většina importních smluv
se registruje u územních celních orgánů podle sídla dovozce. Registraci provádějí oddělení devozové
kontroly. Registrace se provádí na základě žádosti, podané na předepsaném tiskopise.
Podle metodického pokynu Centrální banky o registraci importních smluv se v příslušných bankách
provádí povinná registrace uvedených smluv. Tento pokyn je obsažen v příloze k dopisu Centrální banky
číslo N 1318/3003 ze dne 18.08.1998. Zavádí se povinnost registrovat importní smlouvy v bankách
v nichž mají firmy vedeny svoje depozitní účty. V případě více depozitních účtů je příslušnou pro
registraci kontraktu ta banka, která vede účet, z něhož se bude kontrakt financovat. Registraci podle výše
uvedeného metodického pokynu nepodléhají smlouvy:
-

na jejichž základě se tvoří nebo navyšuje základní kapitál podniku

-

které jsou podkladem pro poskytování technické nebo humanitární pomoci na bezúplatné bázi.

Podmínky standardizace a certifikace v Uzbekistánu
Podmínky standardizace jsou určeny zákonem Uzbecké republiky “O standardizaci” ze dne 28. 12. 1993
ve znění zákonů číslo N 82-II ze dne 26.05.2000, N 482-II ze dne 25.04.2003 a N ZRU –59 ze dne
10.10.2006. Kromě toho do problematiky standardizace zasahuje celá řada dalších, níže uvedených,
právních předpisů.
Podle uvedeného zákona v Uzbekistánu funguje státní systém standardizace. Organizaci, koordinaci a
práce spojené se standardizací zajišťují pro jednotlivá odvětví tyto instituce:
· Uzbecká státní Agentura standardizace, metrologie a certifikace při vládě Uzbecké republiky Uzstandart ( všechna odvětví národní hospodářství s výjimkou níže uvedených),
· Státní výbor pro architekturu a stavebnictví - Goskomarchitekstroj (stavebnictví, stavební průmysl,
projektování, konstrukce),
· Státní výbor pro ochranu přírody - Goskompriroda (regulace a využití přírodních zdrojů, ochrana
životního prostředí),
· Ministerstvo zdravotnictví Uzbecké republiky - Minzdrav (výroba léčiv, zdravotnických materiálů a jejich
dovoz).
Tyto orgány rozpracovávají, potvrzují a vydávají standardy, technické podmínky a instrukce, přičemž
Uzstandart plní funkci koordinátora. Zákon výslovně stanoví, že standardizační předpisy nesmí vytvářet
překážky pro zahraniční obchod. Předpisy upravující povinnou certifikaci musí obsahovat požadavky,
které má certifikované zboží splňovat a současně obsahovat metody, jak splnění takových požadavků
kontrolovat a prověřovat.
Kromě uvedeného zákona se na standardizaci vztahují zejména tyto předpisy: zákon o ochraně
spotřebitele, zákon o kvalitě a nezávadnosti potravinářské produkce, zákon o metrologii, zákon o státní
kontrole činnosti hospodářských subjektů, zákon o užitečném využívání energie, zákon o turistice,
zákon o zárukách svobody podnikání, usnesení vlády o zavedení čárového kódování zboží vyráběného
v Uzbekistánu, usnesení vlády o opatřeních ke zlepšení dovozu spotřebního zboží do Uzbekistánu,
usnesení vlády ke zlepšení standardizace, metrologie a certifikace.
Podle usnesení vlády číslo N 427 ze dne 05.12.2007 musí být zboží uvedené v jeho příloze označeno
názvy v uzbečtině (jedná se hlavně o spotřební zboží) a podle přílohy číslo informací o zboží pro
spotřebitele též v uzbečtině.
Normy pro spotřební zboží a jejich změny se registrují bezplatně v orgánech Uzstandartu, kde jsou
součástí státního informačního fondu. Závazné normativy standardizace obsahují požadavky, na
jejichž základě je prováděna certifikace a metody kontroly a zkoušek výrobků. Státní dozor kontrolující
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dodržování požadavků standardů provádí pro jednotlivá odvětví výše uvedené organizace a jejich
teritoriální oddělení.
Podmínky certifikace jsou určeny zákonem č. N 1006-XII “O certifikaci výrobků a služeb” z 28. 12. 1993
s doplňky a změnami provedenými zákony číslo N 125-II ze dne 31.08.200, N 428 II ze dne 25.04.2003,
N ZRU 31 ze dne 06.04.2006 a N ZRU 59 ze dne 10.10.2006. Kromě toho se na certifikaci přiměřeně
vztahují i předpisy shora uvedené upravující standardizaci.
Národním orgánem pro certifikaci v Uzbecké republice je opět Uzstandart, který stanovuje obecná
pravidla certifikace a publikuje je.
Kontakt: 700049 Taškent, ul. Farabi 333, tel. 998 71 144 96 01, 396 85 07, e – mail: uzst@standart.uz
Uzstandart je orgánem, který je povinen výrobce, prodejce, spotřebitele, popř. jiné zainteresované osoby
informovat o stávajících systémech certifikace, jejich orgánech, zkušebních laboratořích a o pravidlech
získání certifikátů a jejich použití.
Uzstandart stanovuje také seznam výrobků podléhající povinné certifikaci podle usnesení vlády o
seznamu výrobků podléhajících certifikaci číslo N 409 ze dne 8.12. 1994 ve znění změn a doplňků
z 16.04.1998, 13.01.2003, 06.07.2004, 14.09.2006. Akredituje orgány certifikace výrobků, zkušební
laboratoře a experty kvality. Náklady spojené s akreditací nese žadatel. Akreditované subjekty certifikace
působí na základě licence a dokladu o akreditaci. Postup výdeje licencí určuje Uzstandart.
Uzstandart dále mj. vede Státní registr certifikovaných výrobků, akreditovaných zkušebních laboratoří,
expertů kvality a provádí registraci potravinářských výrobků a zařízení.
Zkušební laboratoře provádějí požadované druhy zkoušek a vydávají z nich protokoly pro účely
certifikace.
Povinná certifikace
Seznam výrobků podléhající povinné certifikaci je schvalován vládou. Seznam výrobků podléhajících
povinné certifikaci je uveden v příloze č. 1 k usnesení vlády číslo N 409 ze dne 8.12. 1994 ve znění změn
a doplňků z 16.04.1998, 13.01.2003, 06.07.2004, 14.09.2006.
Povinná certifikace zahrnuje prověrku výroby, zkoušky výrobků, inspekční kontrolu a dozor
certifikovaných výrobků. Práce související s povinnou certifikací provádějí akreditované zkušebny a
hradí je žadatel. Porušení pravidla povinné certifikace se trestá pokutou ve výši hodnoty prodaných
necertifikovaných výrobků.
Výrobky podléhající povinné certifikaci se mohou prodávat pouze po získání příslušného certifikátu.
V podmínkách kontraktů musí být zahrnuta klausule o existenci certifikátu a označení vydaného
Uzstandartem. Tento certifikát, popř. zahraniční certifikát uznaný Uzstandartem, se předkládá celním
orgánům spolu s nákladní celní deklarací jako dokumenty, které jsou nezbytné pro dovoz výrobků na
území Uzbekistánu.
Dobrovolná certifikace
Libovolná produkce může být z iniciativy právnické nebo fyzické osoby podrobena dobrovolné certifikaci.
V případě nesouhlasu s výsledky certifikace se může zainteresovaná strana obrátit na Apelační radu
Uzstandartu, příp. soud.
Orgánem se všeobecnou certifikační působností, akreditovaným při Uzstandartu je:
Taškentské městské centrum pro zkušebnictví a certifikaci, se sídlem Taškent, ul. Farabi 33a,
e-mail:tascert@standart.uz
Dále je u Uzstandartu akreditována řada orgánů s omezenou certifikační působností a to:
- 76 orgánů pro certifikaci shodné produkce
- 8 orgánů pro certifikaci systémů kvality řízení
- 256 zkušebních laboratoří
- 162 auditorů
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- 11 consultingových a inspekčních společností
Kromě výše uvedeného musí být dovážené zboží v hodnotě nad 5000 USD doloženo certifikátem původu
zboží. Certifikát může být však celním orgánem požadován i v případě dovozu zboží v hodnotě pod 5000
USD, jestliže vzniknou pochybnosti o tom, zda hodnota zboží uvedená na faktuře není uměle snížena.
Uvedená problematika je řešena v zákoně Uzbecké republiky č. 470-I ze srpna 1997 “O celních tarifech” a
návazných prováděcích předpisech, kde jsou popsány metody určování celní hodnoty dováženého zboží.
Celní systém
Od 1. března 1998 vstoupil v platnost nový celní kodex (zákon číslo N 548 – I ze dne 26 12.1997 ve znění
pozdějších předpisů, poslední novela zákon číslo N 714 II ze dne 03.12.2004) a od 1. ledna 1998 nový
zákon o celních tarifech (zákon číslo N 470 I ze dne 29.08.1997 ve znění pozdějších předpisů, poslední
novela zákona číslo N 714 II ze dne 03.12.2004). Tyto předpisy upravují dovozní a vývozní cla v obecné
poloze.
V rámci stimulace exportu z Uzbekistánu a jeho podpory byla zrušena vývozní cla na všechny druhy zboží
(prací, služeb) výnosem prezidenta republiky číslo N UP 1871 ze dne 10.10.1997 ve znění pozdějších
výnosů - novela výnos číslo N UP 3194 z 15.01.2003. Současně tento výnos zrušil, až na některé
výjimky, licencování exportu zboží (prací, služeb).
Poplatky v celním řízení upravuje usnesení vlády číslo N 204 ze dne 30.04.1999 ve znění pozdějších
usnesení, poslední číslo N 359 z 26.07.2004.
Celní sazby na jednotlivé skupiny dovážených výrobků jsou určeny usnesením prezidenta číslo PP 183
ze dne 19.09.2005. V příloze číslo 1 tohoto usnesení jsou uvedeny jednotlivé sazby cel na dovážené
zboží, které platí od 1.listopadu 2005. Zboží je rozděleno celkem do 97 skupin. Sazby jsou uvedeny
v procentech z celního hodnoty zboží nebo v USD za měrnou jednotku. V převážné většině se pohybují ve
výši 30%.
V příloze č. 2 je uvedeno 94 skupin zboží, které je zatíženo akcízní daní. Tato daň má vysloveně
ochranářský charakter a jejím cílem je omezit dovozy zboží, které se na území Uzbekistánu vyrábí.
Typickým příkladem jsou motorové dopravní prostředky. Pro ilustraci uvádíme: automobily o zdvihovém
objemu do 1 000 ccm jsou zatíženy akcízem ve výši 2,4 USD za kubický centimetr, o zdvihovém objemu
nad 1 000 ccm do 1 500 ccm 2,5 USD za jeden kubický centimetr, o zdvihovém objemu od 1500 ccm do
1800 ccm 2,6 USD za jeden kubický centimetr, o zdvihovém objemu od 1800 ccm do 3 000 ccm 2,9 USD
za jeden kubický centimetr, nad 3 000 ccm 3,1 USD za jeden kubický centimetr.
Akcízní daň se přičítá ke clu. K tomu ještě třeba přidat DPH, pokud nejde o zboží osvobozené od DPH, viz
kapitola daně.

6.5. Ochrana domácího trhu
Usnesení prezidenta uvedené shora je reakcí na požadavek WTO, aby Uzbekistán přešel od netarifních
omezení zahraničního obchodu k tarifním regulacím.
Úplné osvobození od cla upravuje článek 33 zákona o celním tarifu.
Dovozní cla se již neuplatňují na zboží dovážené ze zemí, s nimiž má Uzbekistán dohodu o
volném obchodu, kterými jsou Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán,
Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán.
Neplacení cla však automaticky neznamená osvobození od akcízní daně a DPH.
Dne 11. 12. 2003 byl přijat zákon číslo N 554 II o ochranných opatřeních, antidumpingových a
kompenzačních clech. Cílem zákona je chránit odvětví uzbecké ekonomiky před importem zboží, jehož
dovoz by mohl způsobit vážnou škodu odvětví uzbeckého hospodářství, popřípadě jehož dovoz by hrozil
takovou škodu způsobit.
Podle tohoto zákona může vláda přijmout ochranná opatření k omezení dovozu některého druhu
zboží a to ve formě:
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dovozních kvót
speciálních cel, kterými se dovážené zboží zatěžuje nad „běžné“ clo
jiných opatření k omezení dovozu příslušného zboží.

Lhůty, v jejichž průběhu lze tato opatření uplatnit, jsou stanoveny obecně „na dobu nezbytně nutnou“ ne
však déle než 4 roky, ve výjimečných případech může vláda lhůtu trvání opatření prodloužit na 8 let.
Dále může vláda zavést antidumpingové clo, které se připočítává k „běžnému“ clu. To se podle
zákona zavádí, pokud dovozní cena zboží je nižší než jeho běžná cena. Antidumpingové clo se vyměřuje
v odůvodněné výši na dobu nezbytně nutnou. Přičemž doba by neměla převýšit 5 let. Výše by potom
neměla převýšit dumpingovou marži, která je tvořena rozdílem mezi importní cenou a běžnou cenou.
Vláda může též uplatnit kompenzační cla. To se děje v případech dovozu subvencovaného zboží.
Dovozem subvencovaného zboží se rozumí dovoz zboží, které bylo při výrobě, vývozu nebo dopravě
subvencováno jiným státem. Výše a lhůta uplatnění kompenzačního cla je analogická antidumpingovému
clu.
Řízení podle tohoto zákona se zahajuje na návrh osoby zastupující zájmy příslušného odvětví
ekonomiky a provádí ho Státní výbor pro demonopolizaci, podporu konkurence a podnikání. Ten musí
do 30 dnů ode dne podání návrhu rozhodnout o zahájení řízení nebo návrh odložit. Proti rozhodnutí o
odložení návrhu zákon opravný prostředek nepřipouští.
Ochranářský charakter má nepochybně příloha číslo 2 k usnesení prezidenta číslo PP 183/2005,
které ale na druhé straně přineslo zjednodušení celní procedury a hlavně větší přehlednost sazeb.

6.6. Zóny volného obchodu
Skutečné zóny volného obchodu v Uzbekistánu neexistují. Je pravdou, že existuje zákon číslo 220 – I
z 25. dubna 1996 o svobodných ekonomických zónách. Podle tohoto zákona se mohou jako svobodné
ekonomické zóny vytvářet: konsignační sklady, svobodné celní zóny a zóny pro výrobu, balení, třídění
a skladování potravin. Tyto zóny mohou vzniknout na pohraničních přechodech, letištích a železničních
pohraničních stanicích, ale i ve vnitrozemí.Zatím žádná zóna volného obchodu v Uzbekistánu vytvořena
nebyla.
Nicméně podle výnosu prezidenta číslo 3594 ze dne 11.04.2005 došlo k rozsáhlé úpravě úlev pro
zahraniční investory, pokud se rozhodnou podnikat v oblastech podle toho výnosu. Jedná se o: Republiku
Karakalpakstan, oblasti Džizackou, Kaškadarjinskou, Syrdarjinskou, Surchandarjinskou a Chorézmskou a
dále o vesnice oblastí Navoiské, Andižanské, Namangamské a Ferganské oblasti. Zahraniční investoři jsou
osvobozeni od daní, viz kapitola 5.5. Daňový systém. Kromě toho výnos stanoví další úlevy. Tím došlo
k vytvoření jakýchsi „ quasisvobodných“ zón.
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Ekonomická spolupráce ČR a Uzbekistánu se odvíjí především v obchodní oblasti, a to obousměrně
dodávkami z větší části ustáleného sortimentu zboží. Ze strany ČR jsou to na prvním místě pneumatiky
pro uzbecký automobilový průmysl, dále léky, chmel, zdravotnické zařízení aj. Z Uzbekistánu jsou to
potom zejména bavlna, příze a barevné kovy. S přihlédnutím ke skutečnosti, že ČR disponuje přímými
kontakty mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů,
investic a obchodu Republiky Uzbekistán na úrovni náměstků ministrů (spolupředsedů česko - uzbecké
Mezivládní komise pro hospodářsdkou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (zasedání se konají
zpravidla jedenkrát ročně), je možné konstatovat, že pro české dodavatela a investory existují příznivé
podmínky pro vyjednávání o přístupu na uzbecký trh.
Zvyšování obchodního obratu se ale děje jen velmi pomalu. To má řadu příčin zejména na uzbecké
straně. Hlavním problémem zůstává omezená možnost směnitelností uzbeckých sumů (UZS) na
volně směnitelnou měnu (existuje obdoba přídělového systému deviz jako v bývalé ČSSR). Obchodní
společnosti i subjekty státního a municipálního sektoru jsou odkázany proto na získání souhlasu státních
a bankovních činitelů. Další překážky, které i přes nespornou liberalizaci uzbecké ekonomiky, vč. sféry
zahraničního obchodu, vyplývají z celkového direktivního systém plánování a řízení ekonomiky. To mj.
znamená, že o povolení k uzavírání významných kontraktů a jejich financování ze státních rozpočtových
prostředků na nákupy a investice pro municipální a státní potřebu se rozhoduje na úrovni nejvyšších
vládních představitelů. Významnou roli zde proto hrají osobní vazby na vysoké představitele státu nebo
jim blízké osoby. Při výběru zahraničního dodavatele se přihlíží nejen k podmínkám financování, ale
také ke stavu bilaterálních politických kontaktů na nejvyšší, tzn. prezidentské úrovni. To se potvrdilo po
návštěvě prezidenta V. Klause v Uzbekistánu v roce 2004, která prokazatelně přispěla k oživení
obchodních vztahů. Uzbeckí strana v nedávné minulosti projevila zájem o reciproční návštěvu v ČR.
Pro takové návštěvy ale uzbecká strana musí, na základě prezidentem I. Karimovem vydaného adresného
opatření k zahraniční návštěvě, s několikaměsíčním předstihem připravit a nechat projednat ve vládě
(Kabinet ministrů Republiky Uzbekistán) postup pro jednání s uvedením konkrítních, předem k podpisu
připravených obchodních případů, memorand a dohod, které jsou uzavírány při příležitosti prezidentské
návštěvy.
Uzbecká strana upřednostňuje obchodní případy spojené s přímou zahraniční investicí do nové výroby,
která přinese nová pracovní místa a jejím výstupem je spolu s využitím domácích surovin výrobek s vyšší
přidanou hodnotou, který zvýší exportní schopnost Uzbekistánu. Jako příklad lze uvést velkopřádelny a
chemické provozy, kde základní surovina vychází ze zpracování zemního plynu nebo snižuje závislost na
dovozu. Konkrétně je např. s využitím čínské investice připraven a schválen projekt výstavby velkozávodu
na výrobu pneumatik, které jsou pro místní automobilový průmysl prozatím dováženy z České republiky a
tvoří rozhodující podíl na českém exportu do Uzbekistánu.

7.1. Smluvní základna
Zde jsou pro úplnost a přehled uvedeny všechny platné smluvní a jiné dvoustranné dokumenty mezi
oběma zeměmi na různých úrovních:
1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a
vědecko-technické spolupráci. Byla podepsána v Taškentu 28. 6. 2004, je platná ode dne podpisu. Je v ní
zakotveno i založení společné Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou
spolupráci. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění.
Český text publikován pod 133/2004 Sb. m. s.
2. Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic
byla podepsána v Praze 15. 1. 1997). Vstoupila v platnost dne 6. 4. 1998. Změny některých článků
v souvislosti s členstvím ČR v EU byly předloženy uzbecké straně k projednání. V roce 2006 probíhala
renegociace této dohody. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující je znění ruské.
Český text publikován pod číslem 202/1998 Sb.
3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o mezinárodní osobní a nákladní
silniční přepravě byla podepsána v Taškentu dne 20.4.1999. Dohoda vstoupila v platnost 23.9.1999. Je
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vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující znění je ruské. Český text byl publikován
pod číslem 215/1999 Sb.
4. Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 2. 3. 2000. Vstoupila v
platnost 15. 1. 2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž rozhodující je
znění anglické. Český text publikován pod číslem 28/2001 Sb.m.s.
5. Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
byla podepsána 15. 4. 2003 a vstoupila v platnost 12. listopadu 2003. Je vyhotovena v jazyce českém,
uzbeckém a anglickém. Rozhodující znění je anglické. Český text publikován pod číslem 25/2007 Sb.m.s.
6. Smlouva mezi Uzbeckou republikou a Českou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech
občanských a trestních byla podepsána 18.1.2002. Platí od 1.12.2003. Je vyhotovena v jazyce českém,
uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské. V českém a ruském jazyce publikována pod číslem
133/2003 Sb.m.s.
7. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci v boji s trestnou činností
byla podepsána 17. června 1998. Platí od 20.11.1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a
ruském. Rozhodující je znění ruské. Nebyla zatím publikována.
8. Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, podepsané I. Karimovem a
premiérem Zemanem během jeho oficiální návštěvy v Uzbekistánu 20. 4. 1999.
9. Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I.Karimova podepsané při
návštěvě prezidenta České republiky V. Klause v Uzbecké republice 13. 9. 2004 .
10. Při 1. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 28. 6. 2004 podepsána Dohoda o spolupráci
mezi Komorou výrobců a podnikatelů Uzbekistánu (nyní Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu) a
Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS České republiky.
11. Ministr financí Miroslav Kalousek podepsal 8.12.2011 s předsedou Státního daňového výboru, panem
Botirem Rachmatovičem Parpievem, Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky,
který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Uvedený protokol vstoupil v
platnost dne 15.6.2012.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka
Vývoj vzájemné obchodní bilance (v milionech USD)
Rok
Vývoz do UZ
Dovoz z UZ
Obrat
Saldo

2007
36,502
9,519
46,021
26,983

2008
36,334
20,839
57,173
15,495

2009
52,489
9,636
62,122
42,856

2010
43,093
11,011
54,104
32,082

2011
57,536
10,184
67,720
47,352

Zdroj: MPO ČR, ČSÚ, 2012
Hodnota obratu ZO s Uzbekistánem je tradičně poměrně nízká. Proto každý exportní kontrakt navíc v
hodnotě 5 či 10 mil. USD "dělá počasí" ve vzájemné obchodní bilanci. Pokud jde o dovozy z Uzbekistánu
do ČR, kde na prvním místě figuruje bavlna, objemy jejího dovozu do ČR se meziročně mění v závoslosti
na kolísání cen bavlny na světových trzích.
Uzbekistán se v roce 2011 umístil mezi českými obchodním partnery co do výše obchodního obratu na
79. místě stejně jako v roce 2010, co do výše českého eportu na 72. místě.
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7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Zahraniční obchod s Uzbekistánem - statistika podle zboží (v tisících USD)
Rok
Skupina zboží
SITC (1)
0 Potraviny a živá
zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny bez
paliv a surovin pro
potravinářské účely
3 Minerální paliva,
maziva apod.
5 Chemikálie
a příbuzné
výrobky jinde
nespecifikované
6 Tržní výrobky
tříděné podle druhu
materiálu
7 Stroje a dopravní
prostředky
8 Průmyslové
spotřební zboží

2008
Vývoz
Dovoz

2009
Vývoz
Dovoz

2010
Vývoz
Dovoz

2011
Vývoz
Dovoz

752

270

3 341

87

537

62

3 386

177

1
105

0
6 989

1
137

0
5 087

2
163

0
5 402

2
117

0
3 771

432

882

5 351

0

58

0

91

0

7 099

191

9 693

24

7 639

162

10 241

428

19 305

12 559

19 272

4 396

20 222

5 174

24 430

5 732

8 193

45

14 646

3

7 612

5

17603

13

476

461

390

125

273

264

1 552

81

Zdroj: ČSÚ, 2012
Vývoz z ČR zahrnujepodle nomenklatury SITC zejména položky 62 - pneumatiky (v r. 2010 za 17 889 tis
USD), 54 - léčiva a farmaceutické výrobky (5 248 tis USD), položky 71, 72 a 73 - strojní zařízení (za 3
638 tis USD), položka 811 - budovy prefabriované (2 364 tis USD) aj. Dovoz z Uzbekistánu zahranuje
podle nomenklatury SITC především položku 263 - bavlna (v r. 2010 to bylo přibližně 48 % z celkového
objemu dovozu z Uzbekistánu do ČR).

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Uzbekistán zůstává i přes trvalý nedostatek deviz a tím omezené možnosti konvertace místní měny UZS
na volně směnitelnou měnu (ta se dostane se jen na „některé“ klienty bank) perspektivním trhem o čemž
svědčí meziroční nárůsty českého exportu v posledních letech. Stále platí, že je to největší trh ve Střední
Asii, kde se očekává, že počet obyvatel koncem r. 2012 překročí hranici 30 mil. osob.
Při uvedeném počtu obyvatel i přes jinak poměrně nízkou kupní sílu většiny uzbeckých obyvatel
(v porovnání s kupní sílou v Evropě a jinde), vykazuje uzbecký trh velkou schopnost ve vybraných
komoditách. Uzbecký trh je zajímavý pro dodavatele léků, potravin (z ČR se např. ve velkých objemech
do Uzbekistánu vyváží a na uzbeckém trhu je oblíbené české máslo), paradoxně se z ČR dováží např.
i čaj. Většinu čokolády a balených cukrovinek na uzbeckém trhu tvoří dovozové zboží (v daném
případě zejména z Ukrajiny, Ruska a v poslední době také z Polska). Nahradily i mezeru po tureckých
cukrovinkách poté, co uzbecký trh byly nuceny opustit prodejní řetězce, vlastněné tureckým kapitálem.

54/69

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

Poptávka po spotřebním zboží je v rozhodující míře pokryta levným zbožím z Číny, Koreje, Indie apod.
Tuzemské výrobě levného textilu konkuruje na uzbeckém trhu zase jen levný, nepříliš kvalitní textil z Číny
a Indie. Vývozci z takových zemí jsou ve výhodě, protože vedle láce výrobků dokáží v obchodě utrženou
místní měnu UZS použít např. pro nákup surovin, exportovaných z Uzbekistánu do svých zemí nebo na
třetí trhy (např. Rusko, Kazachstán). Konkrétně např. v Číně vyrobené nákladní automobily a stavební
stroje jejich dealeři prodávají v Uzbekistánu za UZS a je potom na čínském velkopodnikateli, jakou cestou
(samozřejmě legální) je dokáže zkonvertovat na volnou měnu nebo utratit za jiné zboží v Uzbekistánu.
Největší zakázky na průmyslová zařízení se realizují v energetice a v odvětví těžby zemního plynu
a jiných surovin. Perspektivní jsou dodávky zboží pro postupně se v soukromé sféře rozvíjející
potravinářský průmysl. Na uzbeckém trhu v této oblasti úspěšně působí např. pražská pobočka švédské
firmy Revent dodávkami zařízení pro pekárny.
Přísnými ochranářskými opatřeními je postižen dovoz motorových vozidel, u kterých dovozní clo společně
s akcízní daní přesahuje 100% kupní ceny vozidla. Přesto lze na ulicích Uzbekistánu potkat mnoho
drahých automobilů značky Lexus nebo Toyota aj. s uzbeckými poznávacími značkami. To potvrzuje, že
v Uzbekistánu je v omezené míře prostor i pro luxusní výrobky z dovozu. Zákazníky pro luxusní zboží
lze ale nalézat především v Taškentské oblasti, v Samarkandu nebo Buchaře kam plynou značné příjmy
z turistického ruchu.
Nejvíce perspektivní jsou dodávky zařízení pro municipální sféru a podniky vlastněné či spoluvlastněné
státem. Jejich rozvoj je řízen uzbeckou vládou a zakázky pro prioritní odvětví průmyslu (energetický,
uhelný, chemický a petrochemický průmysl, farmaceutický, textilní, průmysl stavebních hmot,
zpracovatelský a potravinářských průmysl) nebo dopravy jsou financovány z fondu rozvoje,
obhospodařovaného kabinetem ministrů (vládou). V případě, že jsou takové dodávky financovány
z úvěrů, v poslední době hodně z úvěrů Asijské rozvojové banky, má podstatný vliv na výsledek
výběrového řízení na dodavatele právě financující banka.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
V roce 2010 se uskutečnil kapitálový vstup české společnosti Paper Mill Holding s.r.o., která v r. 2011
získala 53,05 % akcií podniku Promkartontorg na výrobu kartonu a obalů ve městě Angren. Podle údajů z
uzbeckého tisku činila tato česká investice cca 2 mil. USD.
Na uzbeckém trhu nejvýznamnější, v ČR registrovanou firmou, zůstáva ale společnost Eriell Corporation
s.r.o., která má v Uzbekistánu přibližně 2 tis. zaměstnanců a zabývá se prováděním zemních vrtů a
dodávkami servisních prací a služeb pro plynařské a ropné společnosti.
Dalšími, v Uzbekistánu úspěšně podnikajícími společnostmi, realizující dodávky zboží z ČR do
Uzbeksitánu jsou společnosti Barum Intercontinental s.r.o. (stabilní dodávky pneumatik), IVAX
Pharmaceuticala s.r.o., Opava (léčiva a farmaceutické výrobky), PRAGOIMEX (v r. 2011 podepsán
kontrakt na dodávku 20 ks tramvajových vozů.
Dlouhodobě mají Uzbekistánu zastoupení společnosti: ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. (dodávky pro
energetiku); MARC CZ s.r.o. (textilní průmysl); THOMAS Praha, a.s. (zprostředkování obchodu
strojírenským zbožím); CZECH BULGAR COMPANY s.r.o. (zařízení pro pivovary, minipivovary a pivovarské
technologie). ČKD NOVÉ ENERGO a.s. je dodavatelem vyrobků těžkého strojírenství (elektromotory,
kompresory apod.). V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci se společností Uzbekenergo českým
společnostem Inekon Group, a.s. a Sytronics CS.
V rámci realizace projektu rozvojové pomoci se v Uzbekistánu zapojily společnosti PROTE s.r.o. a AQUA Z s.r.o., které podnikají v oblasti vodního hospodářství.
Ze společných podniků lze jmenovat na prvním místě pivovarský Obchodně výrobní koncern Pulsar se
sídlem v Samarkandu, který je jedním z největších výrobců piva v Uzbekistánu. Dalším společným
podnikem je společnost KENAF na výrobu technické tkaniny z bavlny (plachtoviny). Z české strany
je jedním z podílníků společnost MARC CZ s.r.o.
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7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
České zboží má dosud na místním trhu dobré jméno pro svou kvalitu a relativně nižší cenu. Na
tom se nic nezměnilo ani v roce 2007. Zejména strojírenské výrobky, sklo, obuv pneumatiky jsou
ale nadále předmětem zájmu. V poslední době se objevují i zájemci o podnikání v ČR a o výrobní
kooperaci s českými firmami v oblasti automobilového průmyslu. Jsou žádány kontakty na dovoz malých
zpracovatelských technologií k výrobě nápojů, potravin, zpracování zemědělských plodin, různých druhů
obalů a drobnou textilní výrobu. Nejnovější jsou poptávky dovozu dlaždic, obkladů a podobných výrobků,
sanitární techniky apod. Dále Uzbekistán projevil vážný zájem na vytvoření alespoň jedné společné
inženýringové firmy.
Jako vždy a všude i v Uzbekistánu platí pravidlo, že je lehké trh ztratit, ale obtížné a někdy nemožné se
na něj po letech vracet. Tato poslední varianta naštěstí zatím nenastala. Ovšem je třeba podtrhnout, že
v Uzbekistánu je vždy nutná politická podpora. To si uvědomují např. Němci, kteří pravidelně pořádají
uzbecko - německé business fórum vždy za účasti některého ministra a představitelů zájmových
podnikatelských svazů. Obdobně postupují Rusové, Korejci, Japonci a další. Čínská obchodní fóra sledují
poněkud jiné cíle.
Kromě politické podpory je důležitá i podpora českých bank, resp. bank působících
v ČR. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že čeští podnikatelé mají omezené možnosti v tenderech, které
jsou financovány Asijskou rozvojovou bankou, protože Česká republika není jejím členem. Přitom právě
v těchto tenderech by měly české podniky velké šance.
K zakládání společných podniků v Uzbekistánu je třeba přistupovat vždy až po dostatečném ověření trhu,
partnera a celních a daňových podmínek. Při založení společného podniku je vhodné, aby v něm byl trvale
český představitel. Někteří čeští podnikatelé si najímají manažéry korejské národnosti. Podle dosavadních
zkušeností českých podnikatelů se nedoporučuje vytváření společných podniků s účastí uzbeckého státu
(státních podniků).
Českým firmám, které mají zájem o vstup na uzbecký trh, se doporučuje konzultace s firmami, které již
mají znalosti uzbecké reality. Odborná konzultace na ZÚ ČR v by měla být samozřejmostí.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
Uzbekistán, i když nepatří mezi tzv. priorotní země, je tradičním příjemcem české rozvojové pomoci.
V r letech 1996 až 2000 bylo poskytnuto na několik programů rozvojové pomoci celkem 16 mil Kč,
z nichž bylo čerpáno asi 10 mil (1 projekt nebyl dokončen – zavedení výroby automobilů TATRA). MZV
ČR poskytlo v letech 2001 a 2002 humanitární pomoc pro suchem postiženou autonomní Republiku
Karakalpakstánu. V r. 2003 však nebyla poskytnuta žádná humanitární pomoc, což bylo přijato se
zklamáním. Rovněž žádosti ZÚ o zařazení vhodného projektu do programu rozvojové pomoci zůstaly
bez výsledku. V r. 2004 byl zahájen nový dvoustranný projekt ZRS: č. 81/04-MZe/B – Zlepšení kvality
pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře. Česká vláda poskytuje uzbeckým zájemcům o studium
v ČR každoročně stipendijní místa pro studium na vysokých školách v ČR pro bakalářské, magisterské a
doktorandské studium. Kromě toho ČR umožňuje bezplatné studium těm občanům Uzbekistánu, kteří se
rozhodnou studovat v českém jazyce.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
Uzbecká statistika žádné údaje týkající se vzájemné výměny služeb neposkytla. Pokud jde o ČR, tak
Česká národní banka ani Eurostat statistiku vzájemné výměny služeb nesledovaly v roce 2012 ani v
letech minulých. Ze zemí Středni Asie je zatím sledován pouze Kazachstán. Proto lze vycházet jen z údajů
poskynutých dodvateli služeb.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu
8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Koordinace zahraničně obchodní operací je svěřena Ministerstvu vnějších ekonomických vztahů, investic
a obchodu. Toto ministerstvo zastřešuje řadu organizací, které se hlavně zabývají exportně – importními
operacemi.
Spojení na všechny státní podniky zabývající se exportně – importními operacemi lze najít na
www.gov.uz.
Nejdůležitější z nich uvádíme níže:
společnost Markazsanoatexport, www.mse.uz , e-mail: info@mseuz.com zajišťuje obchod
s minerálními hnojivy, umělými vlákny, kovy, kovovými vodiči, ropnými produkty, technologiemi,
náhradními díly, spotřebním zbožím apod.,
společnost Uzmarkazimpex, www.uzmarkazimpex.com, e-mail: pochta@uzmarkazimpex.com
obchoduje s bavlnou, kaolínem, surovým hedvábím, základními potravinami, stroji a zařízeními,
společnost Uzchimprom, www.uzkimyosanoat.uz, e-mail: korp@uks.uz obchoduje s chemickými
výrobky.
Je rovněž možno navazovat kontakty s celou řadou obchodních organizací akciového typu a
soukromými organizacemi, kterých je mnoho a procházejí etapami slučování, zanikání a reorganizací.
Vždy je však důležité při uzavírání konkrétního obchodního případu ověřit, zda:
daný výrobek nespadá mezi ty, u kterých je dovoz resp. vývoz státem regulován (nutnost speciální
licence, obchod vyhrazen pouze pro některé organizace, vývoz, dovoz či přeprava zakázány),
daný partner má k obchodování s nabízenou komoditou opravdu přístup a oprávnění,
má partner reálnou možnost získat volně směnitelnou měnu, zda má vlastní devizový účet, a
rovněž zda má-li dostatek domácí měny pro směnu,
v případě, že se dovoz realizuje za místní měnu, zda je možno nakoupit za ni zboží, nebo služby
dále obchodovatelné – např. na surovinové burze exportní komodity (ale mnoho zboží prodávaného na
burze lze koupit opět pouze za volně směnitelnou měnu).
Základní potraviny (mouka, cukr, rostl.oleje, máslo, dětská výživa, sušené mléko) je možné v
rámci dovozních kvót přidělovaných dovozcům s příslušnou licencí realizovat v Uzbekistánu za volně
směnitelnou měnu.
Využívání místních zástupců je samozřejmě možné a řada firem tuto praxi uplatňuje. Takové
zastoupení podstatně snižuje náklady, je však nutno nalézt spolehlivého zástupce, který bez delšího
období kontroly bude stále samostatně pracovat. Zahraniční firmy zde najímají nejen individuální
představitele, ale i místní organizace, které na domácím trhu vystupují jejich jménem. České firmy
zaměstnávají v těchto funkcích především osoby korejského původu. Výrobci spotřebního zboží (domácí
technika a elektronika, kosmetika) najímají místní dealery pro drobný prodej, což je naprosto obvyklé.
Všichni zájemci mají možnost účastnit se tenderů, zájmové podnikatelské svazy jsou
prostřednictvím ZÚ pravidelně informovány o vyhlašovaných tenderech, tam, kde to je možné,
informujeme přímo firmy. Informace o vyhlašovaných tenderech jsou rovněž uveřejňovány na portálu
"Businessinfo".

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Základním pracovněprávním předpisem v Uzbekistánu je zákoník práce, který nabyl účinnosti dne
01.04.1996. Pokud jde o zaměstnávání cizinců, tak je doplněn následujícími předpisy. Především je
to Usnesení vlády číslo N 408 ze dne 19.10.1995 o pracovní činnosti občanů Uzbekistánu v zahraničí
a cizinců v Uzbekistánu ve znění pozdějších předpisů, poslední novela číslo N 203 ze dne 29.04.2004,
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dále je to vyhláška o získávání a využívání cizích pracovníků v Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo 2 k
uvedenému usnesení vlády a nakonec vyhláška o způsobu akreditace a činnosti obchodních zastoupení
cizích komerčních organizací na území Uzbekistánu, která tvoří přílohu číslo 1 k usnesení vlády číslo 410
ze dne 23.10.2000 ve znění usnesení vlády číslo 162 ze dne 06.04.2001.
Podle těchto předpisů mohou cizinci pracovat na území Uzbekistánu na základě dvou vydaných
dokumentů. Prvním z nich je povolení k získání zahraniční pracovní síly. Toto povolení se vydává
uzbeckému zaměstnavateli. Vydává ho územní orgán Agentury pro otázky vnější pracovní migrace
příslušný podle sídla zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je povinen předložit agentuře následující doklady:
1.

žádost

2.
návrh pracovní smlouvy nebo jiné dokumenty potvrzující předběžnou dohodu s cizími občany nebo
cizími firmami o úmyslu a podmínkách získání zahraničních specialistů
3.

dotazník zahraničního specialisty s fotografií

4.

doklad o zaplacení poplatku za vydání povolení

5.

lékařské potvrzení o bezinfekčnosti na HIV

Agentura musí vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě
odmítnutí se rozhodnutí vydává do jednoho týdne písemně s odůvodněním. Na základě tohoto rozhodnutí
obdrží zahraniční pracovník potvrzení o právu pracovat na území Uzbekistánu. Potvrzení se vydává na
dobu jednoho roku. Prodloužení potvrzení se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy.
V příloze 2 k usnesení vlády číslo 408 je uveden podrobný výčet osob, na které se tento postup
nevztahuje. Pro potřeby našich podnikatelů je třeba uvést zejména zakladatele a společníky firem
zakládaných v Uzbekistánu, kteří se zdržují na území Uzbekistánu po dobu nejvýše tří měsíců. Taktéž
se nevztahuje na pracovníky obchodních zastoupení zahraničních komerčních organizací, kteří jsou
akreditováni v MVESIT.
Zmíněné předpisy nestanoví žádná omezení pro zaměstnávání cizinců. Vydání povolení je čistě na
úvaze uzbeckého státního orgánu.
Pokud jde o zaměstnávání místních občanů, tak žádná omezení neexistují. Nutno však počítat
s tím, že v případě služebních cest do zahraničí musí mít občan Uzbekistánu výjezdní povolení.
V podmínkách levné a relativně kvalifikované pracovní síly mnohé zahraniční firmy dávají
přednost zaměstnávání občanů Uzbekistánu. To dělají i některé české firmy. Je výhodné získat jako
zástupce firmy uzbeckého občana s co nejlepšími konexemi na oficiální struktury.
Uzbecký právní řád umožňuje i spolupráci na základě živnostenského oprávnění (tzv. "švarcsystém").

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
V Uzbekistánu možno zřizovat následující organizační formy podnikání.
Obchodní zastoupení.
Zřízení obchodního zastoupení upravuje usnesení vlády číslo N 410 ze dne 23.10.2000. Podle
tohoto usnesení zastoupení nemá právní subjektivitu. Podléhá registraci v MVESIT. Žádost o akreditaci
musí být podána písemně na firemním papíře, podepsána zmocněnou osobou, opatřena razítkem a
připojeným překladem do uzbečtiny nebo ruštiny. V žádosti je třeba uvést:
informaci o činnosti zastoupení
adresu sídla hlavní firmy
telefon, fax a e-mail
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nutno

vedení firmy
počet zaměstnanců firmy
předmět činnosti
objem prodeje/obrat/zbožní obrat za poslední zdaňovací období
podíly jednotlivých předmětů činnosti ve firemním obratu
nomenklatura výroby/zboží
údaje o vlastnících nebo hlavních akcionářích
hlavní závody (dceřiné společnosti, filiálky atd./ adresy a předmět činnost)
historie firmy (zakladatelé a etapy rozvoje.
další údaje (ochranné známky, vlastnictví nemovitostí, výrobní kapacity, dopravní prostředky
podrobná informace o podnikatelských a jiných vztazích s podniky a organizacemi Uzbekistánu
perspektivy spolupráce
dobu požadované akreditace (rozhodnutí o akreditaci se vydává na jeden až tři roky). Akreditaci
obnovovat.

K žádosti se přikládá:
ustavující dokumenty
doklad o registraci v mateřské zemi
tyto doklady se předkládají v notářsky ověřených kopiích. Podléhají legalizaci, kterou může provést
konzulární útvar Uzbekistánu v příslušné zemi, ministerstvo zahraničí země původu, konzulární
útvar nebo diplomatické zastoupení příslušné země v Uzbekistánu. Poté je třeba tyto doklady ověřit
v konzulární správě ministerstva zahraničních věcí Uzbekistánu.
plná moc vedoucímu zastoupení s uvedením osobních údajů, rozsahem zmocnění a xerokopií pasu
stanovy zastoupení odsouhlasené vedením zahraniční firmy a opatření razítkem.
tyto doklady se předkládají s notářsky ověřeným podpisem a doložkou o legalizaci v zemi registrace.
Všechny uvedené doklady musí být přeloženy do uzbečtiny nebo ruštiny.
doklady o nájmu nebytových prostor.
Žádost by měla být vyřízena do 10 dnů. Akreditace nastává dnem vydání rozhodnutí o akreditaci.
-

Při prodloužení akreditace se předkládá:
žádost (na firemním papíře, s podpisem zmocněné osoby a razítkem)
informace o činnosti
plná moc vedoucímu zastoupení
nájemní smlouva

Cizinci, kteří jsou zaměstnáni v rámci obchodního zastoupení, podléhají akreditaci a mohou
pracovat u tohoto zastoupení bez rozhodnutí Ministerstva práce. Akreditace se vydává maximálně na 12
měsíců a je možno ji prodloužit.
-

Akreditace vyžaduje předložit:
žádost podepsanou vedoucím zastoupení nebo vedením zahraniční firmy
osobní lístek v uzbečtině a angličtině
dvě fotografie (3x4)
potvrzení o zaměstnání v zastoupení
lékařské potvrzení na HIV
kopie cestovního dokladu

Podnik s účastí zahraničního kapitálu
Základním předpisem upravujícím registraci podniku se zahraničním kapitálem je usnesení vlády
číslo N 237 ze dne 22.08.2003. Registrace provádí na základě žádosti. K žádosti se přikládá:
dva originály notářsky ověřených zakládajících listin
doklad o poštovní adrese podnikatelského subjektu
bankovní doklady o úhradě poplatku za registraci
potvrzení o názvu firmy vydané orgány statistiky
otisky kulatého a hranatého razítka v třech exemplářích
výpis z obchodního rejstříku podle místa registrace a doporučující dopis banky legalizovaný
konzulárním útvarem Uzbekistánu, pokud takový není ministerstvem zahraničí země registrace
zakladatele nebo konzulárním útvarem nebo diplomatickým zastoupením země v Uzbekistánu
s následujícím ověřením v konzulární správě Ministerstva zahraničních věcí Uzbekistánu
pokud základní kapitál podniku převyšuje 20 miliónů USD také kopie rozhodnutí vlády Uzbekistánu
o založení společného podniku
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-

doklad o vložení 30% podílu základního kapitálu každým ze zřizovatelů

Registraci provádějí územní orgány ministerstva spravedlnosti, v Taškentu ministerstvo
spravedlnosti, pokud jde o podniky se zahraniční investicí.
Podnikem se zahraniční investicí se rozumí podnik:
-

v němž zahraniční investice představuje nejméně 30% základního kapitálu,

-

jedním ze zakladatelů je zahraniční investor – právnická osoba,

minimální výše základního kapitálu činí částku odpovídající ekvivalentu 150 000,- USD
(v Republice Karakalpakstan a Chorézmské oblasti 75 000,- USD).
Ostatní podniky registrují inspekce státní registrace při jednotlivých hokimiátech.
Právní formy jsou obdobné jako u nás: společnost s ručením omezeným, družstvo, akciová
společnost apod.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Reklamní a propagační činnost lze provádět v Uzbekistánu zcela standardními postupy jako u nás
(tisk, rozhlas televize). V Uzbekistánu jsou běžné plakátové nebo elektronické poutače atd. Kromě toho
působí v Uzbekistánu různé reklamní, marketingové a consultigové společnosti. V tomto ohledu se situace
v Uzbekistánu od naší příliš neliší.
Na druhé straně je třeba opustit představy, že v Uzbekistánu bude možno obchodovat přes
elektronickou poštu. Bez osobní přítomnosti a osobních kontaktů se zde prakticky nic nezrealizuje.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
Základem uzbeckého obchodního soudnictví je soustava hospodářských soudů (v podstatě přejmenovaná
sovětská arbitráž). Skládá se z hospodářských soudů sídlících v jednotlivých oblastech a hlavním městě
Taškent a Nejvyššího hospodářského soudu se sídlem v Taškentu. Tato soustava existuje nezávisle na
systému obecných soudů. Nutno poznamenat, že donedávna byla značná část obchodních sporů řešena
mimosoudně (okolo 50%). V roce 2006 však došlo k nebývalému rozmachu činnosti hospodářských
soudů, doslova boomu. V tomto roce byla žalobcům přisouzena částka odpovídající zhruba sumě EUR 1
437,5 miliónů. Na soudních poplatcích se vybrala částka přibližně odpovídající výši EUR 21, 875 milónu.
Kromě toho hospodářské soudy rozhodly ve zhruba 400 případech o neplatnosti právních aktů státních
orgánů a orgánů samosprávy z důvodů porušení práv podnikatelů. Jde o jev nebývalého významu
znamenající průlom do všemocnosti státních orgánů a orgánů samosprávy.
Vedle řádných hospodářských soudů bylo zákonem číslo ZRU – 64 z roku 2006 o rozhodčích soudech,
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007, zavedeno rozhodčí soudnictví. Podle tohoto zákona mohou být
zřízeny stálé rozhodčí soudy a ad hoc rozhodčí soudy. Tyto soudy jsou příslušné pro řešení hospodářských
sporů mezi podnikatelskými subjekty, pokud zákon nestanoví jinak. Spory podle tohoto zákona se
řeší podle uzbeckého práva. Pravomoc rozhodčího soudu lze založit pouze písemně, a to buď rozhodčí
smlouvou nebo rozhodčí doložkou v příslušné smlouvě. Pokud se sporné strany nedohodnou jinak,
jednání rozhodčího soudu se vede v uzbečtině. Jinými slovy řízení před rozhodčími soudy, na rozdíl od
řízení před hospodářskými soudy, lze vést i v jiném jazyce. V úvahu bude připadat především ruština.
Spory před rozhodčími soudy rozhodují buď samorozhodci nebo rozhodčí senáty. Rozhodcem se však
může stát pouze občan Uzbekistánu, což může být z našeho pohledu handicapem tohoto zákona.
Rozhodčí řízení je pouze jednoinstanční. Soudní přezkum rozhodnutí rozhodčího soudu je možný jen
výjimečně z důvodů výslovně uvedených v zákoně, a to na základě návrhu na zrušení rozhodnutí
rozhodčího soudu. Tento návrh má odkladný účinek. Obecný soud však nemůže přezkoumávat skutkový
stav zjištěný rozhodčím soudem ani jeho rozhodování ve věci samé. Zavedení rozhodčího soudnictví je
oficiálně odůvodněno zájmem Uzbekistánu na zavedení mezinárodních standardů v rámci hospodářských
reforem. Ve skutečnosti jde ovšem o pragmatickou reakci na dosavadní široce uplatňované mimosoudní
urovnávání obchodních sporů. Nicméně zkušenosti s činností rozhodčích soudů jsou zatím převážně

60/69

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

pozitivní. Zejména se oceňuje rychlost, dostupnost a hlavně levné řízení. Co se ovšem týče meritorního
rozhodování, tak k tomu se zatím nikdo nechtěl vyjádřit.
Pokud rozhodnutí rozhodčího soudu není dobrovolně splněno, lze se domáhat výkonu takového rozhodnutí
před obecnými soudy podle zákona o výkonu rozhodnutí soudů a jiných orgánů.
Ke dni 12. ledna 2007 byl zřízen při Obchodní a průmyslové komoře Uzbekistánu zřízen rozhodčí soud,
který je pochopitelných důvodů nejautoritativnější. Dále byly zřízeny při všech oblastních pobočkách OPK
Uzbekistánu rozhodčí soudy.
Kromě toho se připravuje zákon o mezinárodní obchodní arbitráži, který je stále ve stadiu projektu.
Uzbekistán v roce 1994 ratifikoval Úmluvu o urovnání investičních sporů mezi státy a cizími příslušníky
(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States
- dále Úmluva). Úmluva byla podepsána v roce 1966 a ratifikována již 140 státy. Na jejím podkladě
byl potom přijat v Uzbekistánu zákon o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních investorů (blíže
viz kapitola 9). V této souvislosti vydal uzbecký Ústavní soud rozhodnutí ve věci konkurzu vyhlášeného
na společný uzbecko – americký podnik Zaravšan – Njumont. Protože americký společník společnost
Newmont Mining neuspěla s žalobami u uzbeckých hospodářských soudů, rozhodla se obrátit podle shora
citované mezinárodní smlouvy a uzbeckého zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních
investorů na Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of
Investment Disputes - ICSID). S ohledem na tuto skutečnost učinila uzbecká vláda podnět u Ústavního
soudu, aby podal závazný výklad uzbeckého zákona o zárukách a způsobech ochrany práv zahraničních
investorů. Ústavní soud rozhodl, že k tomu, aby bylo možno takový spor předat Mezinárodnímu centru
pro řešení investičních sporů, je třeba zvláštní písemný souhlas obou sporných stran a že pouhá
existence zákona o ochraně zahraničních investic nestačí. Jinými slovy pokud takový společný souhlas
sporných stran není dán, nemůže být příslušnost „Mezinárodního centra“ založena. Toto rozhodnutí bylo
publikováno ve Věstníku Ústavního soudu Uzbekistánu, vydání číslo 15/2007 ze dne 12.10. 2007, znění
tohoto rozhodnutí v ruštině je publikováno v SINPRO.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Uzbekistán nemá zákon o veřejných zakázkách. Existuje návrh zákona o „státních zakázkách“, ale jeho
přijetí bylo několikrát odloženo.
Zatím je problematika veřejných zakázek upravena podzákonným předpisy. Základní právní úprava
je provedena přílohou k usnesení vlády číslo N 456 ze dne 21.11.2000 ve znění pozdějších usnesení,
poslední novela byla provedena usnesením vlády číslo N 206 ze dne 08.09.2005. Tento předpis se
vztahuje prakticky na všechny státní zakázky s výjimkou těch, které se realizují na základě samostatných
rozhodnutí vlády ad hoc nebo pokud podmínky zahraničních úvěrů nebo grantů stanoví jiné podmínky než
uvedený předpis.
Pokud jde o dodávky podle jedné smlouvy přesahující hodnotu ekvivalentu sumy 100 000,- USD je
možno realizovat zakázku pouze na základě tendrového řízení. To se nezřídka obchází a předmět dodávky
se rozdělí na několik kontraktů.
Pokud je hodnota dodávky podle jedné smlouvy nižší než ekvivalent 100 000,- USD provádí se výběr
dodavatele na základě výběrového řízení.
Tendrové řízení provádí komise, kterou zřizuje objednatel, pokud hodnota zakázky nepřevýší ekvivalent 1
milionu USD. Pokud převýší tuto hodnotu, musí složení komise odsouhlasit vláda.
Tendrová komise musí mít lichý počet členů, zpravidla 9-11. Počet členů komise jmenovaných
objednatelem nesmí převýšit 30%. Dále jsou členy komise jmenování zástupci ministerstev, bank,
expertních organizací atd.
Kromě tendrové komise se vytváří ještě „pracovní orgán“ komise, což je orgán provádějící tendrové řízení
v praxi. Při dodávkách do 1 milionu USD na jednu smlouvu jej jmenuje objednatel, při dodávkách nad 1
milion je třeba souhlasu vlády.
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Tendery jsou otevřené nebo uzavřené. Otevřených tenderů se může zúčastnit každý, uzavřené jsou
výjimečné a vyhlašují se se souhlasem vlády, resp. příslušného místopředsedy.
Oznámení o tenderu vyhlásí pracovní orgán nejpozději 30 dnů předem, a to v hromadných sdělovacích
prostředcích. V podmínkách Uzbekistánu to jsou zejména noviny: Narodnoje slovo (Xalq so´zi), Pravda
vostoka, Bizněs Věstnik Vostoka. Následuje předložení tendrové nabídky a zaslání tendrové dokumentace
zájemci o účast v tenderu. Tendrová dokumentace musí obsahovat: instrukci pro účastníka tenderu,
technickou část, obchodní část, předběžný návrh smlouvy. Poté pracovní orgán provede předběžný
kvalifikační výběr, který schválí tendrová komise. Následuje hodnocení. Výsledky se publikují do tří dnů
v hromadných sdělovacích prostředcích (jak uvedeno výše).
Tendery financované ze zahraničních úvěrů jsou prováděny podle pravidel Světové banky, případně banky
poskytující úvěr.
O pravidlech výběrového řízení se nic bližšího neuvádí, nicméně v praxi se postupuje obdobně jako
v případech tendrových řízení.
Je třeba mít na zřeteli, že skutečné důvody, pro které byla zakázka přidělena určitému dodavateli,
se obvykle dají zjistit jen velice obtížně. Právě skutečnost, že problematika veřejných zakázek není
regulována zákonem, umožňuje různé manipulace s tendery (např. odklady, opakování apod.), což je zde
téměř pravidlem.

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Jak již bylo řečeno, problémy s registrací kontraktů v podstatě odpadly. Rizika uzbeckého trhu jsou
v podstatě komerční. Z nich na prvním místě nutno uvést nedostatek finančních prostředků, a to jak
nedostatek domácího oběživa, tak zahraniční měny. Dále sem patří obtížný přístup uzbeckých odběratelů
k úvěrům, případě problémy se zajištěním bankovních záruk v případě zahraničního úvěru.
Proto pro uzbeckého odběratele je ideální dodavatel, který mu dodá zboží za výhodných podmínek, tj.
s odkladem splatnosti ceny dodávky.
Riziko představuje převod domácí měny na volně směnitelnou, tzv. konverze. S tím se setkávají prakticky
všichni dodavatelé. Ta může trvat různou dobu a přináší sebou rizika změny kursu, i když v poslední době
tyto změny nejsou nijak dramatické.
Značně se snížilo i riziko změn ekonomických nástrojů vytvářejících investiční klima země, neboť
Uzbekistán potřebuje zahraniční investice.
Nestabilní a neprůhledná je dosud úvěrová politika místních bank, které jsou kritizovány mj. za neúčast
v investování.
Dalším nezanedbatelným rizikem jsou informace ze strany uzbeckých potenciálních partnerů. Protože
v obecné poloze se veškeré informace tají, resp. bez souhlasu svého nadřízeného nikdo nic neřekne,
stejně tak se postupuje v komerční sféře. Informace, které poskytne uzbecký partner, rozhodně nejsou
komplexní, proto je třeba tyto prověřovat a hlavně kompletovat. Nelze očekávat, že někdo hned na
začátku jednání sdělí všechno. Sestavování kontraktu je třeba proto věnovat náležitou pozornost.
Dále je třeba počítat s tím, že může nastat situace, že se na uzbecké straně objeví nový vedoucí a
všechna jednání začínají od začátku.
Uzbeci rozhodně iniciativou nepřekypují, proto ke zdárnému výsledku je třeba, aby iniciativu při jednání
držel ve svých rukách zahraniční partner.
Je třeba si též uvědomit, že v Uzbekistánu tzv. “čistý“ business nelze uskutečnit. Vždy jsou mimořádně
důležité osobní kontakty. Dále je třeba být dostatečně jazykově vybaven. Nejdůležitějším jazykem, pokud
nedisponujete znalostmi uzbečtiny, je ruština. Angličtina se jako jazyk korespondenční a pracovní používá
jen zcela výjimečně. Navíc význam ruštiny v posledních období stoupá. O tom svědčí mj. otevírání školek
a základních škol, případně tříd v základních školách s ruským vyučovacím jazykem.

62/69

© Zastupitelský úřad Taškent (Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uzbekistán

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
Uzbekistán přijal celou řadu právních předpisů upravující problematiku duševního vlastnictví. Navíc
vytvořil orgány, které by měly poskytovat ochranu právům zajištěným uvedenými právními předpisy.
Uzbekistán tedy podniká kroky, aby se dostal na úroveň běžných světových standardů. Nicméně celá
problematika je v Uzbekistánu ještě „v plenkách“ a padělky z uzbeckého trhu hned tak nezmizí.
Státní patentový úřad Republiky Uzbekistán
Podle přílohy číslo 2 k usnesení vlády Uzbekistánu číslo N 209 ze dne 14.06.2002 byl vytvořen Státní
patentový úřad Republiky Uzbekistán. Tento Úřad je odpovědný vládě Uzbekistánu a jeho základním
úkolem je tvorba a provádění jednotné státní politiky na úseku ochrany průmyslového vlastnictví.
Zabezpečuje mj. plnění povinností vyplývajících pro Uzbekistán z mezinárodních smluv v této oblasti.
V čele Úřadu je ředitel jmenovaný vládou. Sídlí v Taškentu, územní orgány nemá.
Uzbecká republiková agentura pro autorská práva
Podle výnosu prezidenta číslo N UP 3358 ze dne 09.12.2003 a navazujícího usnesení vlády číslo N 286 ze
dne 16.06.2004 byla vytvořena Uzbecká republiková agentura pro autorská práva. Je odpovědná vládě
Uzbekistánu a jejím hlavním úkolem je ochrana autorských a s nimi spojených práv. V čele agentury je
generální ředitel, který má postavení ministra. Agentura zatím nemá své územní složky.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Problémem Uzbekistánu obecně jsou omezené zdroje financování a jen obtížně dostupné garance.
Z hlediska EGAP a.s. je Uzbekistán zemí pojistitelnou, to ovšem nemusí platit v každém jednotlivém
případě. Vládní záruky úvěrů byly v poslední době radikálně omezeny, takže nejsou prakticky dostupné.
Bez problémů je financování těch projektů, které jsou hrazeny v rámci rozvojové pomoci nebo jsou
úvěrovány zahraniční finanční institucí.
V ostatních případech mohou vznikat problémy. Na druhé straně nelze tvrdit, že se v Uzbekistánu
neplatí. To v žádném případě. Nicméně je třeba být vždy obezřetný. Např. uzbečtí odběratelé produkce
společného česko – uzbeckého podniku KENAF byli v prodlení s platbami v některých případech více než
dva roky. Ale to není nic výjimečného ani v ČR. Na druhé straně zde máme příklady nezodpovědných
českých dodavatelů, kteří obdrží 100% akontace na dodávky zboží, ale svoje dodavatelské povinnosti
neplní.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Hlavním výstavištěm v Uzbekistánu je Republikové obchodní a výstavní centrum “Uzexpocentr” (RTEC
“Uzexpocentre”), největší výstavní zařízení v Taškentu, zřízené při Ministerstvu vnějších ekonomických
vztahů (MVESIT). Pro organizaci mezinárodních výstav většinou používá služeb londýnské ITESA.
Podrobnější informace možno získat na adrese management@itesa-osio.uz a na www.itesa-osio.uz.
Společnost „The International Exhibition Companies ITE Uzbekistan" je největším a
nejúspěšnějším organizátorem výstav v Uzbekistánu. Elektronická adresa tohoto organizátora výstav:
post@ite-uzbekistan.uz
další kontaktní údaje:
tel.: + 998 71 113 01 80
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V r. 2005 zahájila v oboru výstavnictví další firma s názvem ZarExpo. Konkuruje tak oficiální ITE, má
nižší ceny (190,- USD/m2 za vnitřní stánek s běžným vybavením). V průběhu roku 2006 uspořádala
několik úspěšných výstav.
Kontaktní údaje:

e-mail: info@zarexpo.com
tel.: +99871 134 00 34
S výstavou „Svět bavlny a hedvábí“ zahájila svou činnost v Uzbekistánu americká International
Exhibition Group (IEG).
Kontaktní údaje:
e-mail: julia@ieguzexpo.com,
tel.: +99871 138 59 88, 138 59 82.
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9. Investiční klima
V obecné poloze lze konstatovat, že investiční klima v Uzbekistánu, zejména pro zahraniční investory,
je značně složité zejména z pohledu možnosti směnitelnosti zisku v domácí měně - t.j. UZS, na volně
směnitelné cizí měny. Z toho pohledu je zásadním problémem vyřešení otázky, jak docílený zisk z prodeje
na vnitřním trhu vyvézt do zahraničí. Tento problém je běžně řešitelný pouze v případě, že podnik vyrábí
konkurenceschopnou produkci, kterou z podstatné části také vyváží na zahraniční trhy. Např. v případě
výroby osobních automobilů na trh Ruska a ostatních států SNS.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Uzbekistán podporuje i smlouvami na mezivládní úrovni získávání zahraničních investic, zejména pokud
jde o preferovaná odvětví, jako je energetika, ropný a plynárenský komplex, informační technologie,
potravinářský a zpracovatelský průmysl, čištění vody, odpadové hospodářství, chemie, farmacie, těžební
průmysl atd.
Problematiku zahraničních investic upravuje několik právních předpisů. Na prvním místě třeba jmenovat
zákony číslo N 609 – I ze dne 30.04.1998 ve znění zákona číslo N 823-I ze dne 20.08.1999. Jde o
rámcový předpis upravující problematiku zahraničních investic na území Uzbekistánu. Podle tohoto
zákona, čl.6 odst.2 je podnikem se zahraniční investicí podnik splňující dvě podmínky. Za prvé, zahraniční
investice v něm představují nejméně 30% základního jmění bez ohledu na právní formu tohoto
podniku. Za druhé, společníkem takového podniku podle tohoto zákona musí být zahraniční investor,
tj. cizí stát nebo jeho správní nebo územní jednotky, mezinárodní organizace vytvořené na základě
mezinárodního práva veřejného, právnické osoby vytvořené podle práva jiných států, cizinci, osoby
bez státní příslušnosti, případně občané Uzbekistánu trvale žijící v zahraničí. Podnik je považován za
podnik se zahraniční investicí od okamžiku jeho registrace státem. Aby byl podnik při splnění shora
uvedených podmínek považován za podnik se zahraniční investicí, musí jeho základní kapitál dosáhnout
výše nejméně 150 000 USD. Dále podle tohoto zákona právní režim zahraničních investic nemůže být
horší než vnitrostátních. Ve skutečnosti je zpravidla lepší než režim vnitrostátních investic. Podle toho
zákona mohou být zahraniční investice v některých odvětvích omezeny nebo zakázány.
Podnik se zahraniční investicí může zaměstnávat občany jiných států a osoby bez státní příslušnosti bez
omezení, přičemž tyto osoby mají nárok na vydání dlouhodobých pobytových víz. Podnik se zahraniční
investicí ovšem podléhá stejně jako čistě vnitrostátní firmy kontrolním mechanismům uzbecké státní
správy, přesněji řečeno nachází se pod mnohonásobným dohledem různých kontrolních orgánů.
Ochranu zahraničním investicím poskytuje zákon N 611-I ze dne 30.04.1998 ve znění zákonů N 568-II ze
dne 12.12.2003 a N ZRU – 6 ze dne 16.09.2005. Na jakých zásadách je postaven tento zákon. Především
stanoví zákaz retroaktivity právních předpisů pro případ, že by tyto způsobily škodu zahraničnímu
investorovi nebo zahraniční investici. Dále stanoví, že v případě legislativních změn způsobujících zhoršení
postavení investora, má zahraniční investor právo po dobu deseti let od okamžiku investování využívat
pro něho výhodnější původní předpisy. Nicméně má právo z nové právní úpravy vybrat ta ustanovení,
která jsou pro něho výhodnější. Zákon zakotvuje všeobecný zákaz znárodnění zahraničních investic. Dále
stanoví zákaz vyvlastnění s výjimkou živelných pohrom, havárií, epidemií a nákaz. Zahraniční investor
má právo případné vyvlastnění napadnout u soudu nebo u arbitráže. Zahraniční investor má právo
volného převodu zahraničních deviz do a z Uzbekistánu. Praxe je ale poněkud odlišná. Podle zkušeností
zahraničních podnikatelů může převod zisku v domácí měně na směnitelnou měnu trvat i desítky měsíců
nebo dokonce roky.
Podle zákona spory přímo nebo nepřímo spojené se zahraniční investicí se v prvé řadě řeší dohodou stran.
Pokud k dohodě nedojde, jsou k řešení sporu zásadně příslušné hospodářské soudy. Příslušnost jiného
orgánu může být dána jen na základě vzájemného souhlasu obou sporných stran. To výslovně judikoval i
Ústavní soud (viz kapitola 8.5.).
Výnos prezidenta číslo UP 3594 ze dne 11.04.2005 upravuje úlevy zahraničním investorům. Podle
tohoto výnosu se poskytují daňové úlevy, úlevy v odvodech do Republikového dopravního fondu, úlevy
při výpočtu daňového základu apod. K tomu však musí být splněny následující podmínky. V prvé řadě
investice musí směřovat do vybraných oblastí Uzbekistánu, jejich výčet je uveden v kapitole 5.5. Dále se
musí jednat o soukromé přímé investice bez garancí poskytnutých vládou Uzbekistánu. Podíl zahraničních
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společníků na základním kapitálu podniku nesmí být nižší než 50 %. Investice musí být realizována po
registraci podniku státem. Investice se musí uskutečnit formou kapitálového vkladu ve volně směnitelné
měně nebo formou dodání nového moderního technologického zařízení. Další podmínkou je reinvestice
zisku do rozvoje podniku. Úlevy jsou ovšem časově ohraničené, blíže viz kapitola 5.5.
Uzbekistán ve snaze ulehčit zahraničním investorům jejich podnikání vytvořil při Ministerstvu
vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu zvláštní orgán - agenturu Uzinfoinvest
(www.uzifoinvest.uz). Jejím úkolem je poskytování souborných informací, týkajících se zahraničních
investic. Agentura je připravena poskytovat zahraničním zájemcům potřebné informace vč. informací
o vládních investičních programech.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
Celková výše osvojených inestic v Uzbekistánu v r. 2010 dosáhla 9,7 mld. USD, z toho 2,4 mld. USD
představovaly zahraniční investice. Vedle zahraničních investic v oblasti energetiky, tj. především při
osvojování nových nalezišť plynu a ropy, byly realizovány 4 projekty v automobilovém průmyslu a
podstatná část investic šla také na rozvoj textilního průmyslu. Pro rok 2011 byly plánovány přímé
zahraniční investice ve výši cca 2,913 mld. USD. Z toho podle státního Investičního programu pro rok
2011 mělo být investováno 1,845 mld. USD zahraničními společnostmi do celkem 30 projektů v oblasti
energetiky. Skutečná výše zahraničních investic za rok 2011 ale zatím nebyla publikována (předpokládá
se zveřejnění statistických dat v dubnu 2012).

9.3. České investice v teritoriu
Formálně je mezi subjekty, registrovanými v ČR nejvýznamnějším investorem v Uzbekistánu společnost
se zahraničním kapitálem "ERIELL Corporation s.r.o.", která podniká ve službách pro ropné a
plynárenské těžařské společnosti v Uzbekistánu a dalších státech. Výše jejích investic v Uzbekistánu je
ale předmětem obchodního tajemství.
Za ní následuje společný česko - uzbecký výrobně obchodní koncern Pulsar ( Pulsar Uzbek-Czech LLC
Branch) s účastí soukromého českého kapitálu. Jde o jednoho z největších výrobců piva v Uzbekistánu.
Ani zde nebyla výše celkové české investice publikována.
Novým, v pořadí 3. významným investorem z ČR se v r. 2011 stala společnost Paper Mill Holding s.r.o.,
která v r. 2011 získala 53,05 % akcií podniku Promkartontorg na výrobu kartonu a obalů ve městě
Angren. Podle údajů z uzbeckého tisku činila tato česká investice cca 2 mil. USD.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
V Uzbekistánu je značný potenciál nevyužité pracovní síly, a proto prezident I. Karimov a uzbecká vláda
dává přednost investičním projektům, které umožní zvýšit efektivní zaměstnanost. V případě, že cílem
investičního záměru je produkce finálního výrobku, je požadavkem vlády dosáhnout co největší lokalizace
výroby, tj. stavu, kdy je většina komponentů výrobku vyráběna místními firmami v Uzbekistánu.
Z výše uvedeného hlediska jsou s přihlédnutím k místním zdrojům surovin sjednávány za přímé
účasti prezidenta I. Karimova a jeho zahraničních protějšků velké projekty v oblasti chemického průmyslu
(např. projekt na výrobu etylenu a polypropylenu v Republice Karakalpakstán za účasti jihokorejského
investora), v textilním průmyslu (modernizace a výstavba nových přádelen za účasti indických a jiných
investorů), v automobilovém průmyslu (např. obrovský projekt na výstavbu závodu na výrobu pneumatik
pro potřeby automobilového průmyslu Uzbekistánu, ale také na export za účasti čínského kapitálu),
v lehkém průmyslu (např. rozvoj výroby domácích elektrospotřebičů za účasti jihokorejského kaptálu).
Všechny tyto zahraniční investice jsou od samého počátku projektovány jako investice na výrobu zboží
pro export s tím, že devizové prostředky na repatriaci vložených prostředků a vývoz zisku zahraničního
investora budou generovány vývozem produkce.
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Za spolupráci se zahraničními investory při jejich kapitálové účasti v privatizačních projektech
odpovídá Státní výbor Republiky Uzbekistán pro správu státního majetku. Vstup zahraničního investora
do privatizačního projektu upravují "zákon o odstátnění a privatizaci", "zákon o zahraničních investicích",
"zákon o zárukách a opatřeních k ochraně práv zahraničního investora". Většina státního majetku,
určeného pro privatizaci, byla již realizována v letech 1992 - 2005. V poslední době se nabízejí k prodeji v
podstatě jen nefunkční výrobní provozy a nedostavěné objekty na základě usnesení Kabinetu ministrů ze
dne 8.7.2010 č. 141 "o opatřeních k organizaci výroby zboží na bázi nefunkčních, nevyužitých a stavebně
nedokončených objektech ve vlastnictví státu.
Rok 2011 probíhal ve znamení programu rozvoje malého a středního podnikání. Tento program nalezl i
podporu rozvojových bank a fondů (EBRD, WB, ADB, KFW), které již dříve poskytly vybraným uzbeckým
bankám v rámci podpory rozvoje SME výhodné půjčky na financování úvěrů malých a středním
podnikatelům.

9.5. Rizika investování v teritoriu
Rizika podnikání v Uzbekistánu rozhodně nelze podceňovat. Politická rizika lze v případě
zahraničních investorů z ČR minimalizovat. Nepolitická rizika jsou ovšem značná. Specifické pro podnikání
v Uzbekistánu je trvalé zasahování státních kontrolních orgánů do hospodářské činnosti podniků. Patří
sem i zmíněné problémy se směnitelností UZS a omezením možnosti disponovat peněžní hotovostí.
V Uzbekistánu není možné disponovat volně se svými finančními prostředky na běžném účtu firmy s
výjimkou některých operací (především jde o bezhotovostní převody jiným státním nebo hospodářským
subjektům).
Zcela zásadním momentem, který je třeba vzít při investování v Uzbekistánu v úvahu, je skutečnost, že
s koupí výrobního podniku se investor stává vlastníkem budov a zařízení podniku, ale ne pozemků, na
kterých jsou budovy a zařízení postaveny.
Dále třeba zmínit nestabilní právní prostředí. To spočívá jednak v náchylnosti státu direktivně
a často měnit podmínky hospodářské činnosti, byť je to formou zákonů a jiných právních
předpisů. Uzbecké předpisy nezřídka zcela konjunkturálně upravují určitou právní materii. Dále sem patří
i určitá nepředvídatelnost rozhodování uzbeckých soudů. To lze do jisté míry korigovat přechodem na
rozhodčí soudnictví. Pozitivním zjištěním je posilování advokacie jako součásti justičního systému a i
relativní zvýraznění její samostatnosti.
Společné podniky se registrují u Ministerstva spravedlnosti, pokud jejich základní kapitál dosahuje
hodnoty nejméně 150 000 USD. Společné podniky s nižším základním kapitálem se registrují u hokimiátu
(místní orgán státní správy) podle sídla firmy. Zahraniční firmy registrují svoji působnost v Uzbekistánu
na MVESIT. Od roku 2007 funguje jednotný státní registr podniků a organizací všech forem vlastnictví
a hospodaření. Vede jej Státní výbor pro statistiku - Goskomstat. Údaje je možno vyžádat na adresách
elektronické pošty: zakaz@stat.uz a order@stat.uz.
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu
10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
Nadále lze očekávat posilování pozic Ruska v uzbecké ekonomice, ale i v jiných sférách společenského
života, zejména ve školství, obraně a bezpečnosti, a to jak na dvoustranné, tak i na mnohostranné úrovni
( EurAsEC, ODKB,ŠOS) a ani Čína nebude chtít ztrácet své pozice. Ze zemí EU si významně posiluje své
postavení Německo. Ovšem ani Němci nepodléhají euforii, pokud jde o realizaci uzavřených smluv.
Na druhou stranu z hlediska probíhající hospodářské krize MMF konstatuje, že si bankovní sektor v
Uzbekistánu vede dobře a úřady vyvíjejí úsilí o další zlepšení bankovního dohledu a posílení spolehlivosti
bankovního systému.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Probíhají jednání o vstupu Uzbekistánu do WTO, což se mj. promítlo i do přípravy nového
uzbeckého celního zákona. Dalším významným krokem z hospodářského hlediska je členství Uzbekistánu
v Euroasijském hospodářském společenství (EurAsEC, rusky ЕврAзЭС).
Nadále plnohodnotně fungují rozhodčí soudy. Podrobnosti na www.chamber.uz.

Uzbecká ekonomika odolává globální krizi dobře. Po silném výkonu v roce 2010, pokračoval vysoký
hospodářský růst i v roce 2011. Růst HDP byl zaznamenán ve výši 8 ½ procenta v roce 2010 a na 8,2
procenta do září 2011. Vysoké ceny komodit zvýšily Uzbekistánu vývoz, zatímco vládní pokračující
industrializační program a opatření k posílení spotřeby podporovaly silnou domácí poptávku. Inflace
vzrostla na 13,7 procenta v říjnu 2011, a to ze zhruba 12 procent v roce 2010.
Uzbekistán posílil svou zahraniční pozici, a to zejména na základě vyšších exportů, zpomalení dovozů
financovaných z přímých zahraničních investic. Přebytek běžného účtu přesáhl 6 ½ procenta HDP v roce
2010.
Fiskální politika v roce 2010 byla obezřetná a fiskální výsledek v prvních devíti měsících roku 2011 byl
lepší než předpokládaný rozpočtem. Konsolidovaný fiskální přebytek v roce 2010 (včetně zahraničních
aktiv fondu pro obnovu a rozvoj Uzbekistánu (FRD), kde je uložena většina výnosů z přírodních zdrojů)
dosáhl 4,9 procenta HDP. Jedná se o skok z 2,8 procenta HDP v roce 2009. Důvodem jsou vysoké ceny
komodit. Nižší daňové příjmy, které odrážejí snížení korporátní daně a daně z příjmů a snížení jednotné
sazby daně pro malé podniky, byly více než kompenzovány rozsáhlými škrty v neprioritních výdajích.
Předpoklad ohledně růstu je i nadále příznivý. Na druhou stranu nelze opomenout riziko poklesu v
důsledku globální nejistoty. Za předpokladu, že se toto riziko nenaplní, MMF v blízkém a střednědobém
výhledu očekává silný růst HDP. Ekonomická aktivita bude podporována politikou na podporu domácí
spotřeby a investic, stejně jako zvyšenou cenou vyvážených uzbeckých komodit.
Naproti tomu lze očekávat přetrvávání problémů v bankovnictví, zejména s vydáváním hotovosti,
převodem místní měny na volně směnitelnou.
Uzbekistán bude trvale vyvíjet snahy o získání zahraničních investic, ovšem vzhledem k některým
specifikům uzbecké reality nelze počítat s nějakými převratnými kroky.
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10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
České výrobky mají v Uzbekistánu tradičně dobré jméno (spotřební zboží, stroje a zařízení, dopravní
prostředky, sanitární zařízení apod.) a obecně lze konstatovat, že se v Uzbekistánu může prosadit
jakýkoliv kvalitní a cenově dostupný výrobek. Je pravdou, že v řadě oborů byly vytlačeny naše výrobky
levnějším, ale méně kvalitním zbožím, např. čínskými, indickými, pákistánskými a tureckými a jinými
výrobky. Tento trend se však začíná měnit. I v Uzbekistánu určitý segment trhu vyžaduje kvalitní
výrobky a nekvalitní padělky přehlíží. V Uzbekistánu funguje celá řada našich strojů bez větších problémů
celá desetiletí, zatímco moderní stroje např. z Číny jsou po několika letech vyřazeny úplně z provozu.
Přestože jsme značnou část uzbeckého trhu opustili, návrat na něj je jako všude jinde obtížný, ale
zdaleka ne nemožný. Navíc, když jediným reálným konkurentem našich firem zde jsou firmy německé.
Kromě tradičních oborů shora uvedených se rýsují velké možnosti v dodávkách služeb (Uzbekistán má
zájem o inženýringové služby), technologií (jako je čištění vody, plynů, potravinářské technologie apod.).
Velice perspektivním se v Uzbekistánu jeví zpracování ovoce a zeleniny. V tom má Uzbekistán obrovské
rezervy. Vždyť zhruba 20% úrody shnije na polích nebo během přepravy. Navíc zpracovanou produkci
je možno vyvážet zejména do Kazachstánu a jižních oblastí Sibiře, kde je po takovém zboží značná
poptávka. A to je právě to, co se v Uzbekistánu chce: vyrobit a alespoň část vyvézt.
Obdobně se otevírají velké perspektivy na úseku zpracování kůží, rohoviny a karakulu. Dále bavlny a
hedvábí.
V Uzbekistánu roste řada léčivých rostlin, které jsou nenahraditelné v kosmetickém a farmaceutickém
průmyslu.
Velkou perspektivu má turistika. V Uzbekistánu je celá řada historických sídel s nepřetržitým osídlením
trvajícím více než 2000 let a dobovou architekturou (Samarkand, Karši, Taškent, Margilan, Buchara
apod.).
Neoraným polem je třídění a zpracovávání komunálního odpadu, kde ve středně až dlouhodobém
horizontu bude prostor k podnikání, zejména pokud bude financování zajištěno od mezinárodních
organizací.
Ovšem základem jakéhokoliv úspěchu na uzbeckém trhu je trpělivost, systematičnost a osobní kontakty.
Bez těchto vlastností se lze jen těžko na uzbeckém trhu uplatnit.
Souborové přílohy:
•

11. Doplňující informace
http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=30940 (19.53125kB)
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