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Mongolské prostředí obecně

• Vnitřní politika a prostředí politických 
partnerů, vliv ambasády

• Zahraniční politika – mezi dvěma 
velmocemi

• Politika „třetích sousedů“

• Kde stojí Česká republika a jak se to 
promítá do obchodu

• Proč podnikat zrovna v Mongolsku (s populací 3,1 mil.)?
- rozhlížení se mimo Evropu
- historie a jak se odráží do obchodní mentality Mongolů
- brána do jihovýchodní Asie
- suroviny jsou, chybí infrastruktura, technologie, know-how a přidaná hodnota
- agenda zaměstnaneckých karet („Režim Mongolsko“)
- ekonomická perspektiva země (příklad nového letiště)



Základní charakteristika Mongolska, ekonomický přehled

Rozvojová země (hodnocení WFE)
Nižší-středně příjmová ekonomika - HDP na 
hlavu menší než 4036 USD.
B Stable (S&Ps Global Ratings) – rating Mongolska 
zvýšen v 11/2018, opírá se o 6,3% ekonomický růst v 
prvním pololetí 2018, lepší rozpočtovou a finanční 
disciplínu. 
Růst důvěry zahraničních investorů – reforma 
bankovního sektoru dle doporučení MMF, stabilizační 
politika vlády. 
GSP+ Mongolsko je zařazeno a využívá výhody 
Všeobecného preferenčního systému EU.
Exportní riziko – 6 ze 7 (OECD), úspěšným 
investicím a dosažení vyšší konkurenceschopnosti 
privátního sektoru brání nesnadný přístup k úvěrům. 
Vláda spoléhá na měkké úvěry ze zahraničí.
Oživení ekonomiky od 2017 – díky zahraniční 
pomoci, vládním reformám daňového systému a 
rostoucí těžbě/vývozu uhlí. 5,1 % růst ze 2017 
pokračuje 6,3% růstem v prvním pololetí 2018. 

2013 2014 2015 2016 2017

HDP na 
obyvatele 

(USD)
3 881 4 007 3 898 3 866 3 900

Objem HDP 
(mil. USD)

10 509 11 725 11 735 11 112
11 

130

Růst HDP 
(%)

11,7 7,8 2,4 1,0 5,1

Míra inflace 
(%)

10,5 11,0 6,6 1,1 4,6

Míra 
nezaměst-

nanosti (%)
7,8 7,7 8,7 8,6 9



Vývoj ekonomiky

V roce 2018 očekává ADB růst HDP Mongolska ve výši 6,4 %, v roce 2019 6,1 %. Mongolská
ekonomika je jednostranně orientována na těžbu nerostných surovin (uhlí, měď, zlato, uran, mj.), je
velmi citlivá na výkyvy jejich cen na světových trzích. Rovněž je silně závislá na čínské ekonomice.
Do Číny, která je nejdůležitějším obchodním partnerem Mongolska, směřovalo v roce 2017 97,1 %
objemu vyváženého uhlí, Čína přijímá 90 % mongolského exportu a pochází z ní více než třetina
importu.

V roce 2017 byly v Mongolsku přijaty důležité reformy, byla prodloužena swapová dohoda s Čínou
a zemi byl poskytnut Záchranný balíček MMF (Extended Fund Facility IMF). To vše
významně přispělo ke stabilizaci ekonomiky. Do Mongolska plynou významné úvěry od ADB,
Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci, EBRD, EIB, již druhý grant od americké Millenium
Challenge Corporation a dalších finančních institucí.

V roce 2018 pokračuje oživení ekonomiky, a to díky masivním investicím v důlním sektoru a
vyšším cenám nerostných surovin. Druhá fáze rozšíření hlubinného dolu Ouy Tolgoi (syndikovaný
úvěr 4,32 mld. USD) má potenciál přitáhnout zahraniční investice, zvýšit důvěru v investiční
prostředí a vést k růstu investic i v dalších sektorech (např. stavebnictví). Vládní stabilizační
program, který se opírá o 5,5 mld. USD záchranný balíček MMF, vykazuje solidní výsledky. Vládě se
podařilo refundovat vydané dluhopisy splatné v letech 2017 a 2018, zvýšit o 1,8 mld. USD státní
hmotné rezervy a naopak snížit vládní dluh, což vedlo k převážně stabilnímu směnnému kurzu,
poklesu úrokových sazeb a výraznému zlepšení programu dluhové služby. Fiskální a měnová politika
vlády musí však být nadále obezřetná, hmotné rezervy jsou stále ještě omezené a existuje riziko
poklesu zahraniční poptávky po surovinách a riziko růstu cen pohonných hmot.



Zahraniční obchod Mongolska

Obrat obchodní bilance Mongolska v roce 2017 dosáhl 10,536 mld. USD, z toho vývoz činil 6,2 dovoz 4,3
mld. Mongolsko v roce 2017 obchodovalo se 163 zeměmi. Klíčovým partnerem v exportu je ČLR (85%), UK
a RF, v importu pak ČLR (32,6 %), RF (28,1%), Japonsko (8,4%), USA (4,8%).

Komoditní struktura mongolského vývozu je stabilně orientovaná na vývoz minerálů. V roce 2017
činily nerostné suroviny 79,6 % z celkového vývozu (převážně uhlí, měď), dále pak textil a textilní výrobky
5,4 %, kameny, vzácné kovy a šperky 9,6%, živá zvířata, maso a výrobky živočišného původu 1,1%,
rostlinné produkty 1,1 %.

Dlouhodobě hlavní dovozní komoditou jsou ropné produkty, stroje a zařízení, dopravní
zařízení, bojlery, elektrická zařízení, potravinářské výrobky, léky, plastové produkty a
chemikálie.

Evropská unie je třetím největším obchodním partnerem Mongolska s celkovým obratem 1,199 mld.
USD, dovoz z EU v roce 2017 dosáhl 727,1 mil. USD, vývoz do EU 472,1 mil. USD. Mongolsko je příjemcem
Všeobecného preferenčního systému – zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a výkonnou
státní správu GSP+, který mu umožňuje prakticky bezcelní vstup 6200 zbožových položek na evropsko-
unijní trhy.



1950 – navázány diplomatické styky mezi 
někdejší Československou republikou a 
Mongolskou lidovou republikou 
do 2. pol. 80. let - Československo po 
tehdejším SSSR druhý nejvýznamnější 
mongolský obchodní partner
1993 – navázány diplomatické styky mezi 
Českou republikou a Mongolskem
sídlo velvyslanectví - Ulánbátar, vyjma let 
1994-1999, kdy ČR pokrývala Mongolsko z 
Pekingu
ekonomická agenda – v minulosti 
zejména zahraniční rozvojová pomoc, dnes 
podpora obchodních a investičních aktivit 
českých firem v Mongolsku
od 2017 – Mongolsko není prioritní 
příjemce české ZRS, přechod k hospodářské 
spolupráci na komerční bázi 

Česko-mongolské vztahy



Obchodní výměna s Českou republikou

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Mongolskem zaznamenala v letech 2016 a 2017 vzrůstající tendenci,
obrat vzrostl o 26 % z 12,631 mil. USD v roce 2016 na 15,996 mil. USD v roce 2017.

Český export v letošním roce kopíruje hodnoty z roku 2017. Dle ČSÚ činil roční výsledek v roce 2017 14,520 mil. USD,
meziroční zářijové hodnoty vykázaly minimální rozdíl, v 9/2017 dosáhly 10,332 mil. USD, v 9/2018 10,113 mil. USD.
Mongolské vývozy bohužel klesly významněji a jsou oproti loňskému výsledku 1,476 mil USD průběžně poloviční.

Ačkoliv výsledky českého exportu v září 2018 dosáhly v meziročním porovnání srovnatelných hodnot a české firmy
byly v místě dostatečně aktivní (pod záštitou ZÚ se účastnily veletrhu Mongolia Mining, konference Coal Mining a
podnikatelské mise), nedošlo zatím k požadovanému nárůstu obchodní výměny. Hlavním důvodem je mongolské
očekávání vládou dotovaných měkkých úvěrů, případně dodavatelských úvěrů zajištěných českými firmami. Je však
třeba dodat, že v Mongolsku jsou obchodní jednání dlouhodobá a že je české firmy až na výjimky nevzdávají. Svědčí o
tom poměrně vysoká účast českých subjektů v podnikatelských misích do Mongolska (10-15 firem každý rok), na
mezinárodních veletrzích a konferencích v Ulánbátaru. Naše ministerstva a agentury poskytují českým firmám
podporu formou služeb i finančních příspěvků z vlastních fondů PROPED i evropsko-unijních v rámci programu
NOVUMM. Využíváme online obchodní databázi SINPRO, do které umisťujeme informace o poptávkách,
vyhlašovaných tendrech i všeobecných podmínkách a příležitostech k podnikání v Mongolsku.

Téměř u všech úspěšných obchodních a investičních případů (spolupráce s tepelnými elektrárnami, s distributory
elektrické energie, s firmami dovážejícími vzduchotechniku, vyvážejícími kašmír, realizujícími hydrogeologické
projekty a čističky, podílejícími se na automatizaci strojů v potravinářském průmyslu, budujícími bytovou zástavbu
v krajském městě, dovozci zemědělských strojů, elektroinstalačního materiálu, apod.) je základem dlouhodobá
aktivní zainteresovanost, trpělivost a přinejmenším sezónní přítomnost zástupců českých firem v Mongolsku, osobní
vztahy s potenciálními mongolskými klienty a schopnost vlastního financování nebo získání úvěru.



České výrobky, technologie a know-how mají v Mongolsku tradičně velmi dobré jméno, jsou

vnímány jako kvalitní, precizně zpracované a cenově dostupné.

Česko-mongolské obchodní vztahy se datují již od šedesátých let minulého století. Klíčovými sektory, do

nichž doporučujeme českým subjektům směřovat své aktivity, jsou vodohospodářství, zemědělství, životní

prostředí, lesnictví, potravinářský průmysl, dopravní infrastruktura, energetika, těžební průmysl či

stavebnictví. Podrobné informace můžete najít v publikaci Mapa oborových příležitostí, kterou MZV

každoročně aktualizuje a zveřejňuje na www.businessinfo.cz, a v souhrnné teritoriální informaci o

Mongolsku na téže stránce.

Kromě těchto standardních nástrojů na podporu českých exportérů doporučujeme průběžně sledovat

aktuální nabídky v informačním systému SINPRO, zajímat se o vyhlašované projekty na podporu

ekonomické diplomacie, účastnit se plánovaných cest podnikatelských misí, ať na veletrhy či obchodní

fóra. Ačkoliv žijeme v „online éře“, s mongolskými partnery je při jednáních Vaše osobní účast velkou

výhodou. Rádi Vás v Mongolsku podpoříme.

Mapa oborových příležitostí

http://www.businessinfo.cz/


Perspektivní obory pro český export I.

• Vodohospodářský a odpadní průmysl –
vzhledem k nedostatečným zdrojům pitné vody
jsou zapotřebí nové čističky, infrastruktura,
zásobníky. S řešením pomáhá i americká MCC,
která vyčlenila na dva vodohospodářské
projekty v hlavním městě Ulánbátaru již druhý
350 mil. USD grant. Příležitost pro české firmy
vnímáme zejména v budování menších čističek
pro průmyslové podniky (budou povinné od
května 2019).

• Důlní, těžební a ropný průmysl - Těžba je
pilířem mongolské ekonomiky, nerostné zásoby
jsou nedozírné. Masivní investice do výstavby
hlubinných šachet dolu Oyu Tolgoi, rozvoje
těžby černého uhlí v pánvi Tavan Tolgoi , stavby
ropné rafinérie v provincii Dornogovi otevírají
obchodní příležitosti pro dodávky technologií
pro vertikální důlní přepravu,
automatizovaných systémů, důlních kombajnů,
těžké dopravní i nákladní techniky.

• Energetický průmysl - Plán 2030 cílí na
zdvojnásobení instalované kapacity výroby
elektrické energie, větší podíl vodních
elektráren a obnovitelných zdrojů na
energetickém mixu, reálnou cenotvorbu (tarify).
Vláda chce rovněž plně privatizovat distribuční
sítě a propojit Mongolsko se sousedními
zeměmi (RF, Čína) vysokokapacitní přenosovou
soustavou. Toto odvětví se rozvíjí dynamicky a
skýtá příležitosti ať již při stavbách elektráren,
koksáren či dodávkách moderních měřících
systémů spotřeby elektřiny.

• Letecký průmysl – s rozvojem civilního
letectví vzroste poptávka po letounech,
vrtulníkách, heliportech, přistávacích plochách,
po získání pilotních licencí, po servisních
službách.



Perspektivní obory pro český export II.

• Zemědělství a potravinářství Příležitostí pro české společnosti je budování 
uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, mlékáren, masokombinátů, chladírenských a 
mrazírenských skladů. Zájem je o krmné plodiny a směsi, o zemědělskou techniku pro 
prvovýrobu v zemědělství i lesnictví. Zemědělská technika užívaná v Mongolsku je z 20 % 
zastaralá, z 55 % běžná a z 25 % moderní. Cílem vlády je pořídit novou techniku tak, aby 
byla do roku 2020 z 60 % běžná a ze 40 % moderní. 
Maloobchodní trh potravin a nápojů není zdaleka saturovaný. Z české produkce je zájem 
zejména o trvanlivé uzeniny, pivo, cukrovinky, cereální výrobky a konzervované výrobky.

• Automobilový průmysl – zájem o autobusy, vozy Škoda, nákladní vozy Tatra, Avia.

• Zdravotnický a farmaceutický průmysl Vzhledem ke značným přepravním 
vzdálenostem se uplatní nabídka mobilního řešení zdravotnické péče. Zájem je rovněž o 
léčiva a farmaceutické výrobky, chirurgické nástroje a materiál, nemocniční lůžka, 
diagnostické přístroje, atp.
Mongolská vláda se zajímá o zkušenosti zahraničních zdravotních pojišťoven a poptává 
výměnu expertů.

• Obranný průmysl – českému exportu prospějí prezentace české obranné techniky a 
materiálu. Doporučit lze i českou účast na vojenském cvičení Khaan Quest. 

• Stavební průmysl – jedno z prioritních odvětví. V plánu jsou stavby zásobáren vody, 
infrastruktury v jurtovištích, sociálního bydlení, škol, nemocnic, silnic, parkovišť. 
Dodávat lze stavební materiál, řešit zateplování domů, atp.



Export do Mongolska

Dovozy do Mongolska nepodléhají zvláštním povolením a nevztahují se na ně
restrikce. Místní dovozce musí být registrován na Daňovém úřadu a Státním registračním
úřadu. U některých položek jsou vyžadovány dovozní licence (např. chemické prostředky,
lidská krev a orgány, výbušniny a zbraně). Licence vydává příslušné ministerstvo.

Cla:

plošné celní tarify ve výši 5% se aplikují na většinu importu, u některých položek jsou
vyšší (až 20 %). Nulová celní sazba je u dovozu živých zvířat určených pro chov, koní,
ovcí, prasat, krav a koz, zařízení pro šíření informací včetně náhradních dílů,
zdravotnického zařízení, produktů pro humanitární pomoc a dárcovství, zařízení,
materiálu, nafty pro ropný průzkum a těžbu, apod. Sezónní 15% clo se uvaluje od 1.7. do
1.4. na mouku a zeleninu kvůli ochraně domácích výrobců/pěstitelů.

Doplňkové dovozní clo je zavedeno na dopravní prostředky (podle stáří - 500 USD 0-3
let, 1000 USD 4-19 let, 2000 USD nad 10 let), na alkohol a tabák. Po dohodě s WTO je u
tabáku zavedeno clo s maximální sazbou 20-30 % podle klasifikace.



Celní odbavení I.

Spotřební daň:

u alkoholu (1595 MNT/ 1 litr alkoholu. Výše daně u spotřebního zboží je určena druhem
a množstvím alkoholu, např. u vodky a likérů od 25 do 40 % alkoholu činí 6380 MNT, u
koňaku, whisky, rumu a ginu (25-40%) 15950 MNT, u 1 litru vína pod 35 % alkoholu 800
MNT, u 1 litru piva 320 MNT. V roce 2019 a 2020 bude daň bude zvýšena vždy o 5 %)

u tabáku (100 ks cigaret 3830 MNT, 1 kg tabáku 2870 MNT, zvýšení o 5 % v letech 2019
a 2020)

u domácí produkce pohonných hmot (1 tuna benzínu s oktanovým číslem nižším než
90 - daň 0-15 950 MNT, s číslem vyšším než 90 17 400 MNT, nafta 0-21 750 MNT).

u dopravních prostředků - výše daně je ovlivněna stářím a objemem vozu, může
dosahovat u obsahu 1-1,5L 725 tis. MNT u nového vozu a 8,7 mil. MNT u vozu 10 a více let
starého. U obsahu 2,5-3,5 L 2,9 mil. MNT u nového vozu a 11,6 mil MNT u vozu 10 let
starého. U obsahu 3,5-4,5L pak 6,5 mil. MNT u nového vozu a 15,255 mil MNT u vozu 10
let starého. Nadále nejsou osvobozeny od daně hybrid, LPG a elektrické vozy, je u nich
však možné vyžádat vrácení 50 % zaplacené daně.

Celní zákon umožňuje dočasné celní úlevy pro strojírenskou produkci a zařízení,
dovážené pro účely výstav a veletrhů a re-exportované do 1 roku. Importér musí obdržet
povolení pro dočasný dovoz osvobozený od cla



Mongolsko užívá systém GAMAS, který umožňuje celní odbavení a platbu celních
poplatků a daní v online režimu. Dovozci také mohou využívat služeb celních brokerů.
Celní dokumenty mohou být předloženy v angličtině, ruštině, je však na zvážení celního
úředníka, zda takové dokumenty přijme a nebude vyžadovat mongolské překlady.

Dokumenty potřebné pro celní odbavení:

• smlouva, která zahrnuje popis zboží, frekvenci nákupu, dobu trvání obchodu a
podmínky Incoterms

• účtenka/stvrzenka

• faktura

• packing list

• doklad o pojištění

• certifikát o původu zboží

• další relevantní dokumenty jako např. certifikát Státní potravinářské inspekce u
potravin

Podrobnější informace k dovozu zboží do Mongolska lze nalézt na
http://www.customs.gov.mn/en/

Celní odbavení II.

http://www.customs.gov.mn/en/


Podmínky podnikání

V Mongolsku je možné založit společnost bez zahraniční investice (BENFI) i se zahraniční
investicí (BEFI), jejíž aktiva jsou minimálně z 25% vlastněny zahraničními investory. Minimální
základní vklad u BEFI je 100 000 USD, kapitál musí být před registrací vložen na mongolský bankovní
účet, po registraci jej lze vybrat. U BENFI minimální výše základního vkladu stanovena není.

Nejčastější druhem podniku je společnost s ručením omezeným (LLC). K její registraci u Státního
registračního úřadu je nutné předložit vyplněnou žádost společně s doprovodným dopisem, stanovy,
dokument potvrzující adresu sídla společnosti, společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu,
dokumentaci potvrzující identitu zakladatelů společnosti a platbu registračního poplatku.
K dalším formám patří akciové společnosti, partnerství, zastupitelská kancelář bez vlastní
právní subjektivity.

Registrace podniku je relativně jednoduchá, obdržený certifikát je nutné každý rok prodlužovat. Firmy
činné ve vodohospodářství se musí registrovat na Water Authority.

Pokud je obrat firmy vyšší než 10 mil. MNT, musí se firma přihlásit na Daňovém úřadě jako plátce DPH
(10 %). Může se registrovat i dobrovolně, pokud zdanitelný obrat dosáhne 8 mil. MNT nebo je vložená
investice vyšší než 2 mil. USD.
Korporátní daň – daň z příjmů právnických osob je 10 % pro firmy s ročním příjmem do 3 mld. MNT
(cca 100 tis. USD) a 25 % pro firmy s příjmem vyšším.
Daňové úlevy – mongolská vláda občas uděluje daňové výjimky včetně povinnosti platit DPH u dovozů
základních paliv a potravinových produktů a u dovozů v sektorech podporujících růst, např. zemědělství,
těžbě, infrastruktuře.



Provozní náklady, praktické rady

Průměrná mzda dosáhla v roce 2017 v přepočtu 370 EUR. Povinné odvody zaměstnavatelů
a zaměstnanců činí u zaměstnavatele 12-14 % v roce 2018, 12,5-14,5 % v roce 2019 a 13,5-15,5 %
v roce 2020, u zaměstnance 11 % v roce 2018, 11,5 % v roce 2019 a 12,5 % v roce 2020
Od letošního roku je rovněž zavedena daň z příjmu fyzických osob u nerezidentů, a to ve 20%
výši u příjmu z mongolského zdroje.

Měsíční nájemné za kancelářské prostory činí v centru Ulánbátaru přibližně 13,5 - 15,5 EUR/m2,
mimo centrum 11 EUR.

Obchodní spory je nejvhodnější vyřešit dohodou za pomoci Rady mongolské vlády na ochranu
investic, která pomáhá zahraničním investorům od roku 2016. Rovněž se český investor může obrátit
na naše Velvyslanectví a požádat o pomoc na základě platné Dohody o vzájemné podpoře a ochraně
investic. Nejzazším řešením je soudní spor u arbitrážního soudu.

Platba předem - mongolský trh je rizikový, zakázky by měly být uhrazeny předem, nikdy nelze
spoléhat pouze na dobré slovo, mongolská pohostinnost nemá spojitost s dobrou platební morálkou.

Doprava zboží je možná vlakem přes RF, speciální nákladní vlak jezdí 3xměs. na trase Polsko-
běloruská hranice-RF-Ulánbátar, přeprava trvá 8-15 dní. Při menším objemu lze zaslat kargo letecky,
v nejbližších dnech bude zprovozněno nové mezinárodní letiště s větší přepravní kapacitou. Čeští
kamionoví přepravci pro Mongolsko jsou mj. firmy ARGO Bohemia, EGT Express.



Podpora ze strany Velvyslanectví

Informace o vypsaných tendrech zadává náš úřad do informačního systému SINPRO. Rovněž
je lze sledovat na https://www.tender.gov.mn/en/index/, zde ovšem často chybí anglická verze,
a v mongolštině na http://www.ub-procurement.mn/.

Veškeré poptávky ze strany mongolských firem sdílíme v informačním systému SINPRO.

Oznámení o výstavách a veletrzích naleznete na našich webových stránkách
www.mzv.cz/ulaanbaatar.
K nejvýznamnějším patří Mongolia Mining, Expo Mongolia, Coal Mongolia, Mongolia Gold, Foodex
Mongolia, Ulaanbaatar Partnership.

Velvyslanectví ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, Hospodářskou komorou ČR, agenturou
CzechTrade každoročně organizuje několik projektů ekonomické diplomacie. Letošní rok
jsme spolu s CzechTrade zajistili účast členů České dobývací techniky na veletrhu Mongolia Mining,
zorganizovali jsme incomingovou misi mongolských podnikatelů do ČR včetně exkurzí do výrobních
podniků a jednání s českými partnery na BVV, s Hospodářskou komorou ČR a MPO ČR českou
podnikatelskou misi do Mongolska. Podnikatelům nabízíme pomocnou ruku při organizaci
obchodních schůzek, doprovázíme je na jednání na úřadech státní správy, připravujeme semináře,
prezentace a podnikatelská fóra.

Na rok 2019 plánujeme účast na veletrhu Mongolia Mining v dubnu, podnikatelskou misi
do Mongolska v červnu a incomingovou misi se zaměřením na bramborářství a
pěstování/zpracování/šlechtění ovoce a zeleniny v srpnu.

https://www.tender.gov.mn/en/index/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.mzv.cz/ulaanbaatar


Česko v dnešním Mongolsku



















Kontakt na obchodní oddělení

S případnými dotazy se na nás neváhejte obracet na E-mailu
obchodního úseku commerce_ulaanbaatar@mzv.cz

Já i moji spolupracovníci jsme Vám plně k dispozici!

mailto:commerce_ulaanbaatar@mzv.cz


Děkuji Vám za pozornost a těším se na viděnou v Mongolsku

Velvyslanectví České republiky v Mongolsku

Embassy Street 9, P.O.Box 665

Ulaanbaatar, Mongolia

Tel.: +976 11 321886

E-mail: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz

clarifies.politics.dozens

www.mzv.cz/ulanbatar

Twitter: @jiribr

mailto:commerce_ulaanbaatar@mzv.cz

