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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Hongkong byl obsazen Spojeným královstvím v roce 1841. 19. prosince 1984 však Čína a Spojené
království podepsaly dohodu, kterou byla koloniální éra ukončena. Dne 1. července 1997 se tak
Hongkong stal zvláštní administrativní oblastí Hongkong, patřící Čínské lidové republice. V této dohodě
Čína slíbila, že na základě své doktríny „jedna země, dva systémy“ nebude v Hongkongu zaveden čínský
socialistický ekonomický systém a že se Hongkong bude během následujících 50 let těšit vysoké míře
autonomie ve všech záležitostech, s výjimkou zahraničních věcí a obrany.

UMÍSTĚNÍ
Hongkong se nachází ve východní Asii, na místě, kde Čína hraničí s Jihočínským mořem. Hongkong se na
svém území pyšní hlubokým mořským přístavem, živcem a více než dvěma stovkami ostrovů.

OBYVATELSTVO
Celkový počet obyvatel Hongkongu činí 7 055 071 (odhad z července 2009) a jedná se především o
Číňany. Žijí zde ale také velké skupiny obyvatel pocházejících ze západu, Filipínci, Indonésané, Indové a
další Asiaté.

VLÁDA
Hongkong představuje zvláštní administrativní oblast Číny a jeho správa je považována za omezenou
demokracii.

PRÁVNÍ SYSTÉM
Základním právem, jež bylo schváleno v březnu 1990 Národním lidovým shromážděním Číny, jsou
takzvaná „miniústava“ Hongkongu a anglické obecné právo.

EKONOMIKA
Hongkong má svobodné tržní hospodářství silně závislé na mezinárodním obchodu a financích. Území je
v posledních letech stále více integrováno s pevninskou Čínou prostřednictvím obchodu, cestovního
ruchu a finančních vazeb. Pevninská Čína je již dlouho největším obchodním partnerem Hongkongu.
S uvolněním cestovních omezení vzrostl počet turistů přicházejících z pevninské Číny na území
Hongkongu v roce 2008 na 16,9 milionu a počtem tak turisté z Číny předstihli návštěvníky ze všech
ostatních zemí dohromady. Hongkong je také špičkovým akciovým trhem pro čínské firmy, které se snaží
umístit akcie na zahraniční burzy. Více než třetina firem kótovaných na burze v Hongkongu jsou dnes
podniky z pevninské Číny. Odvětví služeb v Hongkongu dosahuje rychlého růstu a zasluhuje se o více než
90 % HDP oblasti. Přírodní zdroje Hongkongu jsou omezené a potraviny i suroviny je nutné dovážet.
Hongkong i nadále úzce spojuje svoji měnu s americkým dolarem. Hlavními průmyslovými odvětvími
jsou textilní a oděvní průmysl, cestovní ruch, bankovnictví, zasilatelství, výroba elektroniky, plastů,
hraček, hodinek a hodin.

OBCHODNÍ LOĎSTVO
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Obchodní flotila Hongkongu má ve svých záznamech 1 114 registrovaných plavidel, z nichž 703 vlastní
cizinci: Belgie 3, Kanada 44, Čína 324, Dánsko 24, Francie 1, Německo 6, Řecko 22, Indonésie 7, Írán 15,
Japonsko 111, Jižní Korea 3, Norsko 40, Filipíny 1, Portugalsko 1, Rusko 2, Singapur 18, Sýrie 1, Tchaj-wan
11, SAE 1, Spojené království 39, USA 29. Tři sta padesát sedm plavidel je registrováno v jiných zemích,
mezi nimi nejvíce v Panamě (130), na Bahamách (30)a v Singapuru (47).

Jazyk
Stupeň utajení
Typ společnosti

Čínština a
angličtina
Vysoký
S ručením
omezeným
/ bez
omezení

Daň ze zisků v off-shore regionech

Ne

Místní sídlo a jednatel

Ano

Minimální počet ředitelů

1

Vyžaduje se místní ředitel

Ne

Právnické osoby mohou být ředitelé

Ano

Minimální počet akcionářů

Omezení ručení akciemi/zárukou. Též:
společnosti bez omezeného ručení.
Místní zisky jsou v současné době zdaňovány
sazbou 16,5 %.

1

Právnické osoby mohou být akcionáři

Ano

Vyžaduje se tajemník společnosti

Ano

Státní registr ředitelů

Ano

Státní registr akcionářů

Ano

Akcie na držitele

Ne

Vykazují se roční výnosy

Ano

Auditované účetnictví

Ano

K dispozici jsou již připravené společnosti

Ano

Osvědčení o výkonu funkcí je v Hongkongu k
dispozici
Bankovní účty, debetní karty Visa, on-line
bankovnictví a další bankovní služby

Čínština a angličtina jsou úřední jazyky.

Ne
Ano

Aspen Group poskytuje kvalifikované služby
tajemníků společností.

Audit musí provést hongkongská účetní firma.
K dispozici jsou ale též společnosti na zakázku.
Založení společnosti trvá přibližně 7 dnů od
okamžiku obdržení veškerých správných
informací od ředitelů a akcionářů. Všechny
názvy obchodních společností musí končit
slovem „Limited“.
Je možné poskytnout osvědčení o
registrovaném jednateli.
Spolupracujeme s velkými místními bankami.

NAŠE POZOROVÁNÍ
Hongkong představuje prvotřídní finanční, obchodní a podnikatelské centrum. Jde o asijské „světové“
město a vstupní bránu do Číny. Hongkong je ideálním místem pro zřízení asijské centrály. Vynikající
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pověst Hongkongu stojí na skutečnosti, že jde o moderní finanční centrum, a na odvětví služeb.
Představuje jednu ze složek finančního tria NYLONKONG (New York, Londýn, Hongkong) a je špičkou,
pokud jde o snadnost podnikání a regulační dohled, i tak si však zachovává uživatelskou přívětivost a
rychlé transakce. Hongkong považují sofistikovaní investoři i všichni, kdo provádějí velké či malé
celosvětové transakce, za čistou jurisdikci. Jedná se o upřednostňovanou jurisdikci pro investice,
společné kapitálové podniky a pro držení zahraničních dceřiných společností v 100% vlastnictví v Číně.
Pevninské orgány a bankéři preferují a potvrzují Hongkong bez dalšího ověřování.
Dohoda o těsnějším ekonomickém partnerství (CEPA), uzavřená mezi Hongkongem a Čínou, zaručuje
zvláštní administrativní oblasti příznivé celní a dovozní poplatky. Hongkong má uzavřeny dohody o
zamezení dvojího zdanění s Belgií a Lucemburskem. Tyto dvě smlouvy představují zajímavé možnosti,
protože zisky mohou být osvobozeny od daně v Hongkongu a je možné je převést do EU a značně přitom
ušetřit.
Výše uvedené informace nepředstavují právní poradenství a jde pouze o názor společnosti Aspen Global
Incorporations, založený na praxi a zkušenosti. Pokud nejste poskytovatelem profesionálních služeb, obraťte se
před realizací případného podniku v nezdaňovaném prostředí na daňového poradce, advokáta a/nebo účetního.
Pro společnost Aspen Global Group bude potěšením se s vámi setkat a posoudit vaše požadavky. Právní hodnocení
pro každou jurisdikci je k dispozici za poplatek na pokrytí časových nákladů.

Máte-li zájem o další informace o této jurisdikci nebo o našem současném seznamu hotových
společností, můžete nás kontaktovat na adrese enquiries@aspenoffshore.com nebo se obraťte na
některou z našich poboček.
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Aspen Global Incorporations Limited
Suite 2302-3 Pacific Plaza
410 Des Voeux Road West
Hong Kong, S.A.R.
Tel: (852) 3175-8758
Fax: (852) 3175 8456
E-mail: enquiries@aspenoffshore.com

Aspen Legal Services
Local 11-12 Causeway Blvd. Commercial Center
Isla Perico, Panamá City
Republic of Panamá
Tel: (507) 314 3392
E-mail: silka@aspenoffshore.com

PRAGUE

NEW ZEALAND

Aspen Business Consulting s.r.o.
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel: (420) 221 419 747
E-mail: aspenbusinessconsulting@aspenoffshore.com

Aspen Fiduciaries Limited
Level 5, 10 Customhouse Quay
Wellington, 6143
New Zealand
E-mail: enquiries@aspenoffshore.com
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