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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Česky: Bangladéšská lidová republika

Anglicky: The People’s Republic of Bangladesh

Bengálsky: Gana Prajatantra Bangladesh

Složení vlády

Z českého pohledu se může struktura bangladéšského kabinetu jako předimenzovaná, nicméně odpovídá regionálním
standardům a je v zásadě obdobná jako např. u sousední Indie. Kabinet se skládá z ministrů se samostatným portfoliem a
tzv. státních ministrů s dílčími pravomocemi, spadajícími pod úřad některého z ministrů. Předsedkyně vlády Sheikh
Hasina zároveň zastává úřad ministryně obrany a vede Ministerstvo pro veřejnou správu.

Jméno Datum jmenování Portfolio

Ministerstvo od

1. Mr. Abul Maal Abdul
Muhith

12-01-2014 Ministerstvo financí 12-01-2014

2. Mr. Amir Hossain
Amu

12-01-2014 Ministerstvo
průmyslu

12-01-2014

3. Mr. Tofail Ahmed 12-01-2014 Ministerstvo obchodu 12-01-2014

4. Begum Matia
Chowdhury

12-01-2014 Ministerstvo
zemědělství

12-01-2014
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5. Mr. Asaduzzaman
Khan

12-01-2014 Ministerstvo vnitra 11-02-2014

6. Mr. Mohammed
Nasim

12-01-2014 Ministerstvo
zdravotnictví a rodiny

12-01-2014

7. Syed Ashraful Islam 12-01-2014 Ministerstvo pro
místní správu a rozvoj
venkova

12-01-2014

8. Khandker Mosharraf
Hossain

12-01-2014 Ministerstvo pro
místní správu a
zemědělské
záležitosti

12-01-2014

9. Mr. Rashed Khan
Menon

12-01-2014 Ministerstvo civilního
letectví a turistiky

12-01-2014

10. Principal Matior
Rahaman

12-01-2014 Ministerstvo pro
náboženské
záležitosti

12-01-2014

11. Eng. Mosharraf
Hossain

12-01-2014 Ministerstvo bydlení
a veřejných prací

12-01-2014

12. Mr. A. K.M.
Mozammel Huq

12-01-2014 Ministerstvo pro
válečné zločiny

12-01-2014

13. Mr. Mohammed
Sayedul Haque

12-01-2014 Ministerstvo rybolovu
a chovu

12-01-2014

14. Mr. Md. Emaz Uddin
Pramanik

12-01-2014 Ministerstvo textilu a
juty

12-01-2014

15. Mr. Obaidul Quader 12-01-2014 Ministerstvo pozemní
dopravy a mostů

12-01-2014

16. Mr. Hasanul Haq Inu 12-01-2014 Ministerstvo
informací

12-01-2014

17. Mr. Anisul Islam
Mahmud

12-01-2014 Ministerstvo vodních
zdrojů

12-01-2014

18. Mr. Anwar Hussain 12-01-2014 Ministerstvo 12-01-2014
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životního prostředí a
lesů

19. Mr. Nurul Islam
Nahid

12-01-2014 Ministerstvo školství 12-01-2014

20. Mr. Shajahan Khan 12-01-2014 Ministerstvo lodní
dopravy

12-01-2014

21. Mr. Anisul Huq 12-01-2014 Ministerstvo
spravedlnosti a
parlamentních
záležitostí

12-01-2014

22. Mr. Mofazzal Hossain
Chowdhury Maya, Bir
Bikram

12-01-2014 Ministerstvo pro
přírodní katastrofy a
krizový management

12-01-2014

23. Mr. Abul Hassan
Mahmood Ali

26-02-2014 Ministerstvo
zahraničí

26-02-2014

24. Mr. Md. Mazibul
Hoque

12-01-2014 Ministerstvo železnic 12-01-2014

25. Mr. A H M Mustafa
Kamal

12-01-2014 Ministerstvo
plánování

12-01-2014

26. Mr. Mostafizur
Rahman

12-01-2014 Ministerstvo
základního vzdělávání

12-01-2014

27. Mr. Asaduzzaman
Noor

12-01-2014 Ministerstvo kultury 12-01-2014

28. Mr. Yeafesh Osman 12-01-2014 Ministerstvo vědy a
technologií

12-01-2014

29. Mr. Shamsur
Rahaman Sherif

12-01-2014 Ministerstvo půdy 12-01-2014

30. Mr. Md. Qamrul Islam 12-01-2014 Ministerstvo potravin 12-01-2014

31. Mr. Nurul Islam 14-07-2015 Ministerstvo pro
záležitosti
Bangladéšanů v

14-07-2015
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zahraničí

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

• Počet obyvatel: 168 957 754 (odhad 2015)
• Průměrný roční přírůstek: 1.6% (odhad 2015)
• Průměrný věk: 24.7 let (odhad 2015)

Věková struktura:

věková skupina počet obyv. (muži) počet obyv. (ženy) souhrnně v % z celku

0-14 27,115,731 26,311,130 31.62 %

15-54 30,608,224 34,053,744 18.86% %

55-64 5,196,932 5,150,199 6.12%

Zdroj CIA World Factbook (odhad 2015)

Bangladéši se daří snižovat populační přírůstek, který brzdí reálný hospodářský růst země, stále však podle odhadu z roku
2015 připadá 21.14 porodů/1000 obyvatel a 5.61 úmrtí/1000 obyvatel (pro srovnání v roce 2014 připadlo 21.61
porodů/1000 obyvatel a 5.64 úmrtí na 1000 obyvatel).

V počtu obyvatel Bangladéš v celosvětovém měřítku zaujal 9. místo, ve srovnání populačního přírůstku skončil na 75.
pozici.

Národnostní složení

Celkem 98% všech obyvatel tvoří Bengálci. Nejpočetnější skupinou nebengálského obyvatelstva jsou hindsky nebo urdsky
mluvící přesídlenci z různých států severní Indie (1,1%), označovaní obecně jako Bihárci; další národnostní menšinu tvoří
příslušníci původního kmenového obyvatelstva. (Odhad 2011, CIA World Factbook).

Náboženské složení

Nejrozšířenějším náboženstvím v Bangladéši je islám (89.1 % věřících), druhým nejrozšířenějším náboženstvím je
hinduismus (10 %). Z příslušníků ostatních náboženství jsou v Bangladéši jen nepočetné skupiny buddhistů a křesťanů.
(Odhad 2013, CIA World Factbook).

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

Bangladéš je trhem s více než 160 miliony obyvatel, jehož potenciál není prozatím ani zdaleka využíván. Od r. 1996 roste
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bangladéšská průmyslová produkce rychlostí zhruba 6 % ročně (v roce 2013 to bylo dokonce 9%), a to i v době globální a
ekonomické krize v letech 2008-2009 a přes politickou nestabilitu, špatnou infrastrukturu, korupci nebo nedostatečnou
elektrifikaci země.

Přestože zhruba polovinu HDP generuje sektor služeb, přes 15 % obyv. je zaměstnáno v zemědělství a věnuje se
především pěstování rýže jako dominantní plodiny. Export oděvů, který tvoří páteř bangladéšského průmyslu a
představuje více než 80% z celkového vývozu, předčil 25 mld USD v roce 2015. Tento sektor pokračuje v růstu, i přes řadu
továrních nehod, které zabily více než 1000 pracovníků a ochromující stávky, zahrnující celostátní dopravní blokádu
realizovanou politickou opozicí během prvních několika měsíců roku 2015.

Stabilní růst exportu oděvů v kombinaci s remitencemi zasílanými Bangladéšany pracujícími v zahraničí, které dosáhly
celkové výše asi 15 miliard USD a podílely se z 8% na HDP v roce 2015, jsou největšími přispěvateli k trvalému
hospodářskému růstu Bangladéše a rostoucím devizovým rezervám.

Bangladéšské výrobky také čelí tvrdší cenové konkurenci v zahraničí kvůli zrušení kvót na dovozy textilního zboží do
vyspělých zemí a snižující se zahraniční pomoci. Politikou cíleně volených úvěrů do ohrožených odvětví (zemědělství),
pomocí malým a středním podnikům a podporou exportních odvětví se vládě podařilo zajistit pokračující hospodářský
růst a makroekonomickou stabilitu. Velká část ekonomiky je stále ve vlastnictví státu. V zemi jsou stále desítky státních
podniků (především oblast energetiky, bankovnictví a produkce juty), jejichž způsob řízení je s ohledem na
přezaměstnanost a zbytečné výdaje diskutabilní.

Problémem ekonomiky je jednostranné zaměření až závislost na textilním průmyslu. Vláda chápe nutnost diverzifikace,
neboť Bangladéš je pod tlakem konkurence na nejdůležitějších vývozních trzích tj. USA a EU od výrobců z Asie, především
z Číny, který zesílil po zrušení systému kvót. Vláda se snaží ekonomiku založenou primárně na textilním průmyslu a
zemědělství více diverzifikovat. Významně se začíná rozvíjet farmaceutický průmysl, kožedělný průmysl či IT – korejská
společnost Samsung otevřela v Bangladéši své výzkumné centrum, potenciál má těžba zemního plynu.

V ekonomické oblasti bude pokračovat nastoupený trend liberalizace, i když bude pomalý. Bangladéš se bude snažit
přilákat zahraniční investory především do textilního průmyslu. I nadále budou pokračovat opatření ke zlepšení výběru
daní. Zemi bude nadále sužovat nedostatek energie a nedostatečně rozvinutá infrastruktura.

Podle střednědobé předpovědi vývoje bangladéšské ekonomiky se další vývoj jeví relativně příznivě, ovšem pouze za
předpokladu splnění řady podmínek: udržení politické stability, pokračování ve strukturálních reformách a udržení
uvážlivé finanční politiky. Ekonomika zůstává značně závislá na zemědělství a textilním průmyslu. Pokračuje vysoký příliv
remitencí bangladéšských pracovníků ze zahraničí, nicméně ten zřejmě nepostačí krýt zvýšení dovozu, dojde tudíž ke
zhoršení bilance běžného účtu. Za předpokladu udržení dosavadní fiskální politiky a důsledného uplatňování zákonů
regulujících výběr daní by se neměl zvyšovat deficit státního rozpočtu a měl by se udržet v hranici kolem 5 %. Tento vývoj
má svá rizika a slabá místa, kterými jsou:

· Zpomalení ekonomických reforem (např. následkem politické nestability země)

· Vysoké ceny ropy

· Přílišné výkyvy počasí, záplavy apod. vzhledem k velké závislosti země na zemědělství

Bangladéš je aktivním členem WTO a zastává stanoviska v souladu se skupinou ostatních rozvojových zemí. Stejně tak se
zapojuje i do regionálních jednání, jejichž cílem je usnadnit obchod a odstranit různé překážky mezi členskými zeměmi.
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Jedná se o regionální Smlouvu o volném obchodu mezi zeměmi jižní Asie (SAFTA) a regionální iniciativu BIMSTEC (The
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation).

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra
nezaměstnanosti)

(finanční rok je od 1.7. do 30.6.)

2010/2011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015

HDP (mld USD,
srovnání kupní
síly, PPP)

- 475.5 496.6 536.5 577

Meziroční růst
HDP (%)

6.5% 6.3% 5.9% 6 % 6.5%

HDP na obyv. (v
USD)

2 460 3 100 3 200 3 400 3 600

Míra inflace (%) 10.7% 6,5% 7.5% 7.2% 5.7%

Nezaměstnanost 4.8% 5% 5% 5% 4.9%

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html.

Složení HDP podle sektoru původu: zemědělství 16%, průmysl 30.4% a služby 53.6% (odhad pro rok 2015, pro srovnání
v roce 2014 tvořilo zemědělství 15.1%, průmysl 26.5% a služby 58.3%).

Očekávaný vývoj v teritoriu

Druhé pololetí začalo pro BD pozitivní zprávou o dosažení posunu z kategorie nízkopříjmových zemí do zemí kategorie
nižšího středního příjmu. Světová banka (World Bank, WB), která vydává každý rok k 1. červenci hodnocení zemí dle
příjmů per capita (gross national income per capita) za uplynulý rok potvrdila, že v případě BD došlo ve třech sledovaných
obdobích za sebou k překročení hranice GNI zemí středního příjmu 1 054 USD/per capita. GNI per capita BD se v tomto
období pohybovalo 1 190 USD, 1154 USD až na 1314 USD/per capita v roce 2014.

WB však zároveň vydala doporučení, aby se BD vláda co nejdříve pokusila vypořádat s nerovností v příjmech zejména
mezi městskými a vesnickými oblastmi a kontinuálně pracovala na zlepšení infrastrukturního rámce země především v
dopravě, vzdělání a zdravotní péči. Pro oficiální uznání změny statutu BD a vymanění se z kategorie zemí LDC se bude
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země moci obrátit na OSN po splnění dalších tří kritérií stanovených OSN a to zlepšení kupní síly obyvatel a zlepšení
pozice na tzv. Human Development Index.

BD ekonomika v plynulém FY 2014/2015 zaznamenala rekordní nárůst remitencí ve výši 15.31 mld USD, což je o 7.6%
více než v předcházejícím roce.

Uspokojivý výsledek podle hodnocení FY 2014/2015 zaznamenal také růst inflace, která nedosáhla ani vládou vytyčeného
horního limitu 6.5%. Míra inflace tak byla nejnižší za posledních 11 let, u potravin dosáhla průměrně 6.69% a u
nepotravinového zboží 5.98%.

Trh EU je pro vývozy oděvů z BD na prvním místě, přesto podle vyhodnocení FY 2014/2015 zaznamenal bangladéšský
export do EU 6% pokles způsobený narůstající konkurencí IN, PK nebo Vietnamu. Pokles vývozů do eurozóny byl
zaznamenán i mimo oděvní průmysl také u výrobků z kůže nebo u rybích produktů a ryb.

Ani druhé pololetí roku 2015 tedy nebylo příliš pozitivní pro sektor tzv. ready made garments (RMG), z pohledu BD
neuspokojivě rostl vývoz RMG do hlavních exportních destinací, kterými jsou EU a USA jen o pouhá 4.1%. Blokády, stávky
a násilí iniciované BNP ovlivnily důvěru dovozců, kteří v některých případech odklonili své zakázky do jiných zemí jako
Vietnam nebo Kambodža. Ve vztahu k USA, druhé hlavní vývozní destinaci pro bangladéšské oděvy, dosáhl export 5.29
mld USD v předcházejícím FY 2014/2015, což představuje zvýšení jen o 2.85% prosti zisku 5.14 mld USD ve FY 2013/2014
.

Celkový objem vývozů v FY 2014/2015 dosáhl 31.198 mld USD a vzrost o 3.35% ve srovnání s minulým FY. Finanční výnos
z exportu byl však 6% nižší než stanovený cíl 33.2 mld USD a to zejména kvůli poklesu rublu a eura. Obchodní deficit
BD překročil podle údajů z FY 2014/2015 10 mld USD a je označován právě za následek nižších příjmů z vývozů a
zvýšených plateb za importy. Pro FY2015/2016 si sektor RMG stanovil cíl růstu o min. 6% a vládní Export Promotion
Bureau stanovil jako cíl pro celkový nárůst vývozů dosažení hranice 7.49% a 33.65 mld USD.

WB kritizovala loňské umístění BD na žebříčku Ease of Doing Business, kde se BD umístil na předposledním místě ze
zemí Jižní Asie. WB se zároveň zavázala poskytnout BD další půjčku ve výši 1.76 mld USD na projekty v oblasti zlepšení
infrastruktury země, posílení socioekonomického rozvoje BD a zmírnění chudoby. BD dále podepsal s WB dohodu o
zajištění financování projektu na zvýšení odolnosti vůči přírodním katastrofám v městských oblastech a projektu na
posílení kapacit Centrální banky a finančních trhů v celkové výši 473 mil USD.

Růst HDP je pro fiskální rok 2016 je dokonce 6.7% (Asijská rozvojová banka) a zvyšuje jej vyšší předpokládaný příjem
z remitencí a další očekávaný růst exportu, který ovšem bude také záviset na ekonomickém zotavení USA a eurozóny.

Aktuální makroekonomické údaje publikované centrální bankou Bangladéše (Central Bank of Bangladesh jsou k dispozici
na: https://www.bb.org.bd/econdata/openpdf.php?i=6.

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

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v mld. BDT
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Období 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/2014 2014/2015

Celkové příjmy 928,5 1 148 1 396 1672,4 1672

z toho Daně 760,4 962 1 168 1.410 1.487, 2

Ostatní 168,1 186 228 262,4 -

Celkové výdaje 1 321,7 1 612 1 917 2 220 2 156

z toho Běžné výdaje 872,9 1 289 1353 1346 1 911

Výdaje na
rozvoj

396,9 423 564 722 -

Deficit -393,2 -464 -521 -547.6

(4.6% HDP)

-484

(3% HDP)

Zdroj: http://www.mof.gov.bd, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Vláda hospodaří v posledních pěti letech se schodkem, který se pohybuje kolem 5 %. Snaží se udržet politiku finanční
disciplíny a soustředí se hlavně na zajištění příjmů státního rozpočtu.

Co se výdajů týče, upřednostňuje pouze ty, které urychlují hospodářský růst a pomáhají snižovat chudobu. Tato politika
vede ke zvyšování veřejného dluhu, který skočil z 28.8% HDP v roce 2014 na 31.9% v roce 2015.

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

2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015

Bilance běžného
účtu

2995 2447 2.366 mld 1.691 mld 1.896 mld

Bilance
kapitálového účtu

519.5 mln. 547.5 mln. 433.8 mln. 598 mln. 491 mln.

Bilance
finančního účtu

307.8 mil 2.7 mld 2.6 mld 2.813 mld. 5.150 mld.

Devizové rezervy - 9 192 18.09 mld 21.46 mld 26.42

Celkový
zahraniční dluh

23 608 25 220 28.26 mld 27.8 mld 24.47

Zdroj: CIA World Factbook

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost Bangladéše v r. 2012/2013 stoupla na 28.26 mld USD. Téměř 70 % představují multilaterální
půjčky (půjčky od IDA, ADB, IMF, IBRD), zbytek jsou půjčky bilaterální (Japonsko, USA, Indie) a půjčky u soukromých
věřitelů. Asi 97 % dluhů má dlouhodobý charakter. Mírné snížení zahraniční dluh zaznamenal i ve fiskálním roce
2013/2014 na 27.8 mld USD, skladba dluhu nedoznala zásadnější změny; trend snižování zahraničního duhu pokračoval i
ve fiskálním roce 2014/2015.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Sektor finančních služeb přispívá k tvorbě HDP jen 2%. Bankovní systém je velmi křehký, je zatížen špatnými úvěry,
korupcí a přezaměstnaností. Bankovní systém v Bangladéši zastřešuje centrální banka Bangladesh Bank. V zemi dále
působí celkem 52 bank, z toho mj. 4 znárodněné banky (Agrani bank, Janata bank, Sonali bank a Rupali bank) a 5 bank
kontrolovaných vládou, které jsou odborně zaměřeny (Bangladesh Krishio Bank, Bangladesh Shilpa Bank, Bangladesh
Shilpa Rin Sangstha, Bangladesh Small Industries and Commerce Bank – BASIC a Rajshahi Krishi Unnayan Bank). Vedle
těchto bank působí ještě v zemi 30 soukromých bank a 10 zahraničních bank, plus 31 nebankovních finančních institucí.
Bangladéš je známý systémem mikrofinancování, kterým se zabývá v zemi na 599 organizací.
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Pojišťovnictví je z rozhodující části ovládáno společnostmi ve vlastnictví státu (Sadharan Bima Corporation a Jiban Bima
Corp.). Soukromé pojišťovací společnosti působí na trhu od roku 1984, největší z nich je Green Delta. V Bangladéši působí
18 životních pojišťoven a 44 neživotních pojišťoven.

Akciový trh je nerozvinutý, obchoduje se přibližně s 200 tituly s nízkou likviditou. Hlavní burzy jsou v Dháce a
Chittagongu.

Platební podmínky jsou standardní, platební morálka je uspokojivá, pokud jsou platby prováděny prostřednictvím výše
uvedených bank, je často požadována záruka renomované zahraniční banky.

1.7 Daňový systém

Daňový systém je poměrně moderní, daň z přidané hodnoty (DPH) byla zavedena již v r. 1992. Existuje spolehlivá kontrola
podávání daňových přiznání, aby se eliminovaly daňové úniky.

Základní pravidla pro výběr přímých a nepřímých daní:

a) zvýšená dolní hranice zdanitelného příjmu nad 180 000 BDT; ženy, senioři a zdravotně postižené osoby podléhají
hranice 200 000 BDT, respektive 250 000 BDT,

b) progresivní daň z příjmu je stanovena na 10 – 25 %, vyjma osob s příjmem nižším než hranice zdanitelného příjmu, viz
a)

c) daňová přiznání budou muset podávat všichni občané, kteří mají daňové identifikační číslo;

d) daň z příjmu podniků se pohybuje mezi 27,5 – 45 %. Kapitálové výnosy se zdaňují ve výši 10 %;

e) DPH byla rozšířena na některé další výrobky a služby;

f) výrobky určené na vývoz nepodléhají DPH a stejné pravidlo se vztahuje na výrobky, které pocházejí z Exportních
výrobních zón;

g) speciální daň (supplementary duty) ve výši 20% - 350% je uvalena na importované a lokální zboží a ve výši 10% - 35%
na služby.

h) nejvyšší sazba cla se snížila z 30 % na 25 %, zůstala v platnosti tři celní pásma a jejich výše byla po zahájení nového
rozpočtového roku upravena takto: sazba 10 % na suroviny, 15 % na polovýrobky a sazba 25 % na hotové výrobky;

h) byla zrušeno clo a DPH na dovozy kapitálového vybavení v některých oborech (výroba potravin, solární energie,
zařízení pro nemocnice);

i) vedle DPH ve výši 15 % bylo zavedeno dodatečné clo ve výši 35 % na SIM karty

j) v zájmu podpory rozvoje některých výrob a služeb byly vyňaty z povinnosti platit DPH některé obory (výroba oceli,
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hnojiv, pojištění, doprava související se mezinárodním obchodem, zdravotnické služby).

Podrobnosti je možné získat na stránkách www.bangladesh-bank.org a http://www.nbr-bd.org.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bangladéš

12/33 http://www.businessinfo.cz/banglades © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.bangladesh-bank.org/
http://www.nbr-bd.org/
http://www.businessinfo.cz/banglades


2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Obchodní bilance za posledních 5 let v mld. USD

2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015

Vývoz 23.008 23.08 28.62 31.20 29.93

Dovoz 30.336 31.75 34.56 40.1 38.22

Bilance -7.328 -8.664 -5.940 -8.9 -8.29

Obchodní bilance Bangladéše je dlouhodobě záporná, neboť velká část zařízení používaných na výrobu exportního zboží
se musí dovážet. Mezi hlavní dovozní položky patří především stroje a zařízení, chemikálie, železo a ocel, textilie,
potraviny, ropné produkty, cement.

Mezi hlavní vývozní položky patří oděvy, mražené ryby a mořské plody, juta a jutové výrobky, kůže. Hlavní dovozní
položky jsou bavlna, stroje a strojní celky, chemikálie, železo a ocel, potraviny

Hlavními exportními partnery jsou: USA 14.3%, Německo 13.6%, UK 7.9%, Francie 5.2%, nebo Španělsko 4.3% (2014).

Hlavními partnery pro dovoz z BD jsou: Čína 18.8%, Indie 14.8%, Singapur 5.8%, Malajsie 4.2% (2014).

Ačkoliv největším odběratelem bangladéšského zboží je USA, EU jako celek patří mezi nejvýznamnějšího odběratele
bangladéšského zboží (přes 50%), dále země NAFTA (25,5 %), zatímco do zemí SAARC jde pouze 2,7 % bangladéšského
vývozu. Bangladéš vyjednává o lepším přístupu na trh Číny, Ruska nebo Malajsie.
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2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Území Bangladéše je rozděleno do 7 krajských divizí: Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Tangpur, Sylhet. Každá
divize je dále rozčleněna na okresy (dohromady 64), zahrnujících dohromady 464 policejních okrsků (tzv. thanas). Nižší
administrativní jednotkou jsou střediska (celkem 4.500) a jednotlivé obce (celkem 68.000).

Hlavní město: Dháka (Dhaka, Dacca): 15 milionů obyvatel

Další velká města:

Čittagong (Chittagong), 2,35 milionu obyvatel

Khulna (Khulna), 1,00 milionu obyvatel

Rádžšáhí (Rajshahi), 0,54 milionu obyvatel

2.3 Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textilní zboží a oděvy, které pokrývají cca 80% celkového objemu vývozu, který
v období fiskálního rolu 2014/2015 činil 15.1 mld EUR, zatímco vývoz z EU pouhých 2.5 mld EUR. Dalšími vývozními
komoditami jsou ryby, krevety a další mražené masné a rybné výrobky, surová juta a výrobky z juty (kolem 3% vývozu) a
kožené výrobky, v menší míře také chemické sloučeniny a strojní zařízení.

U položek dovozu hrají hlavní roli dovoz surové bavlny (15%ú dovozu, dovoz paliv, olejů a jejich sloučenin a ropy (11%),
další signifikantní položkou dovozu jsou strojírenské výrobky (5.1%) a železo s ocelí. Potraviny tvoří stabilně kolem 3%
bangladéšského dovozu, obiloviny tvořily v roce 2013/2014 4.5%.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bangladéš má celkem 8 zón volného obchodu (EPZ - Export Processing Zones):

- Chittagong: první EPZ v Bangladéši (1980), převažují zde textilní firmy

- Dhaka: druhá EPZ (1993), specializace na moderní technologie

- Adamjee

- Comilla

- Ishwardi

- Karnafuli
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- Mongla

- Uttara

EPZ jsou rozděleny do tří kategorií:

• A – 100 % zahraniční podíl – 205 (58 %)
• B – joint venture – 49 (14 %)
• C – 100 % místní podnik – 98 (28 %)

V EPZ dosud investovalo celkem 35 zemí (z EU: BE, DE, FR, GE, IE, IT, NL, PT, SE, UK)

Společnosti, které působí v těchto zónách, většinou mají daňové úlevy, snazší a spolehlivější přístup k potřebným zdrojům
energií a v neposlední řadě mohou využívat mnohem jednodušší úřední postupy a další výhody. Největším zahraničním
investorem je Jižní Korea. Tyto zóny spravuje samostatná instituce Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA),
viz http://www.epzbangladesh.org.bd/.

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

Přímé zahraniční investice hrají v posledních letech důležitou roli při modernizaci bangladéšské ekonomiky. Vláda
poskytuje různé pobídky především pro investice do energetiky a infrastruktury. Hlavními investory jsou Saudská Arábie,
Jižní Korea, Čína a Hong Kong. Mezi nejdůležitější nadnárodní společnosti přítomné v zemi patří Beximco, Square, Akij
Group, Ispahani, Navana Group, Transcom Group atd. Největší objem investic směřuje do textilního průmyslu, služeb,
zpracování zemědělských plodin a chemického průmyslu.

V minulém roce se pozitivně projevil faktor posilování taka, přes 60% investic přišlo od investorů z USA, UK a Číny. V r.
2014 zaznamenaly FDI objem 2,496,935,633 USD, což je nárůst o 31% oproti roku 2013, kdy se FDI vyšplhaly na
1,905,802,911 USD (https://knoema.com/atlas/Bangladesh). Další signifikantní investoři v zemi jsou Švýcarsko, Bahrajn,
Belgie, Kanada, Německo, Hong Kong, Indie, Japonsko, Rusko, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur aj.

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

Pravidla vstupu pro zahraniční investory jsou liberální, povolení vlády není nutné v naprosté většině průmyslových odvětví
s výjimkou tzv. vyhrazených sektorů, jako jsou výroba zbraní, střeliva a obranných zařízení, výroba energie v atomových
elektrárnách, tisk cenin a ražba mincí.

Vláda poskytuje investorům pobídky, podrobné informace je možno získat na stránkách Board of
Investment www.boi.gov.bd. Na těchto webových stránkách je uveřejněn také zpracovaný „Průvodce pro investora“.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Vztahy Bangladéše s EU se datují až k roku 1973 a nové úrovně partnerství dosáhly uzavřením Dohody o spolupráci v roce
2001 (EC-Bangladesh Cooperation Agreement). Tato dohoda výrazně rozšířila rámec vzájemné kooperace přes spolupráci
v oblasti obchodu a ekonomického rozvoje, na dále lidská práva, tzv. good governance nebo spolupráci v oblasti
životního prostředí. V Dháce je přítomna Delegace EU, která byla otevřena v roce 1989.

V období 2014 - 2020 se vztahy EU-Bangladéš soustřeďují na tři hlavní sektory:

• Posilování demokratického způsobu vládnutí
• Potravinová a nutriční bezpečnost
• Vzdělávání

EU je také jedním ze tří největších zahraničních donorů, finanční granty činily v roce 2011 500 mil EUR. Takzvaný Country
Strategy Paper (CSP), který byl hlavním dokumentem řídícím vztah EU-BD v letech 2007-2013 určila jako priority pro
poskytování zahraniční finanční pomoci: zdravotnictví, vzdělání, lidská práva a good governance, obchod a ekonomický
rozvoj, potravinovou bezpečnost a krizový management.

Více informací na: http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je dlouhodobě největším vývozním trhem pro bangladéšské zboží (46,9 % v roce 2014). Bangladéš profituje
z preferenčního zacházení ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, která je známa také pod názvem "Everything but
Arms" (EBA). EBA zaručuje Obecný preferenční systém (Generalised Preferential Systém) po časově neurčené období a
není podrobována pravidelnému přezkumu. Bangladéš má díky tomuto systému jednostranně pozitivní obchodní bilanci
s EU.

EU je tedy hlavním zahraničním obchodním partnerem Bangladéše, je největším trhem pro bangladéšskou produkci a
čtvrtým největším zdrojem dovozů. Nový „Multi Annual Indicative Programme 2014-2020“ navazuje na předcházející CSP
a významně dále prohlubuje vzájemnou kooperaci v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce.

Rok 2014 sledoval dlouhodobé trendy ve vzájemné výměně zboží, import do EU ve výši 15.146 mil EUR, export z EU
naopak činil pouhých 2.458 mil EUR, vzájemný bilance je tedy dlouhodobě záporná – 12.687 mil EUR (v 2015).

Podrobné statistiky lze najít na: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/bangladesh/ nebo
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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Mezi hlavní evropské podniky, které se již etablovaly v Bangladéši a jejich komerční aktivity jsou dlouhodobé, patří
například: ABB, Advanced Logistics Group, Aldi, Angel Composite Knitting Industries Ltd, AP Møller Mærsk Group, Arla
Food Ingredients, Auchan, BASF, BAT, Benetton, BOC/Linde, Brummer and Partners, B-YO-KOM, C&A, Carrefour, Casino,
Cementos Molins, CGG-Bureau Veritas, CMA-CGM, Cobra-ACS, Coin, Cora, Decathlon, Degremont, DHL, DSV Transport, El
Corte Inglés, EOS textile, Ericsson, Euromode, Europoint, G4S, Geodis, Gerico engineering, Grameen Danone, Grameen
Veolia, Glaxo SmithKline, Güldenpfennig, H&M, Haldor Topsøe, Heidelberg Cement, Hemtex, Holcim, HSBC, IKEA, Inditex,
Indra, Isolux Corsan., JHK Trader, KappAhl, Karstadt, Kento Asia, Kik, Lafarge, Losan, Lotto, Metro Group, Montagut group,
MQ, Multiline, Nath, Nestlé, Nokia, Nordic Woods, Novartis, Novo Nordisk, Otto Group, Oviesse, Pamton-Tac, Philips,
Picard Bangladesh, Reckitt Benckiser, Roca, S.Oliver, Sanofi, SDV, SGS, Siemens, Somewhere In, Spie Oil & Gas, Standard
Chartered Bank, Syngenta, Telenor, Terranova, Tesco, TNT, Toads, Totalgaz, TÜV Süd, Unilever, VizRT, Volvo, Zannier, and
Zuellig Pharma.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve vztahu k méně rozvinutým zemím je ze strany EU uplatňován zmíněný systém GSP a Bangladéš je zahrnut pod
iniciativu Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), což je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od
cla všechny dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat v tis. USD za posledních pět let:

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz (z ČR) 27 218 24 684 21 021 31 482 47 903

Dovoz (do ČR) 177 366 184 386 243 692 285 470 306 498

Bilance -150 148 -159 702 -222 671 -253 988 -258 595

Stále pokračuje hluboká záporné bilance zahraničního obchodu s BD. V období červenec – listopad 2015 dosáhl obrat
vzájemného obchodu výše 354 401 tis. USD, na čemž se dovoz do ČR obsahující převážně textil, oděvy, textilní a
galanterní výrobky a výrobky z juty a kůže podílel více než 90 %. Ve sledovaném období se z ČR vyvezlo zboží v hodnotě
47 903 tis. USD (zejména součástky pro textilní stroje a strojní součástky, ocel a ocelové konstrukce, krmiva a chemikálie,
mléko v prášku a syrovátka aj.).

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz a vývoz mezi Bangladéšem a ČR kopíruje standardní charakteristiku bangladéšského průmyslu:

Hlavní položky vývozu v r. 2014 a 2015: syrovátka a mléčné produkty textilní, kožedělné, spřádací a šicí stroje, náhradní
díly k telekomunikačním zařízením, papír a lepenka, ohřívače vody, reaktivní motory a jejich náhradní díly, kaolín nebo
výrobky z železné oceli.
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Poptávka po českém zboží stále trvá, hlavním problémem je získat spolehlivé projektové financování. Pokud bude obchod
realizován prostřednictvím potvrzeného a neodvolatelného akreditivu (viz např. dodávky náhradních dílů pro energetiku a
sušeného mléka), lze realizaci doporučit.

Hlavní položky dovozu v r. 2014 a 2015: 95 % dovozu tvoří textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské
oděvy) a obuv, výrobky z juty, dále tabák, plasty, ryby a korýši, v menší míře drobné výrobky ze železa a oceli.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR. Vláda podporuje investice do
služeb v telekomunikacích, dopravě (provozování přístavů) a informačních technologiích.

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

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české
firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých
partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout
stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na
investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou
spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje
obezřetnost.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Stále stagnuje sjednávání ekonomických dohod - v roce 2015 obdržela česká strana předběžnou pozitivní reakci na jí
předaný návrh textu Dohody o ekonomické spolupráci, nicméně konečné stanovisko doposud neobdržela.
Bangladéšská strana signalizuje zájem o sjednání dohody, přičemž rok 2016 by mohl být z tohoto pohledu rozhodující.

V případě sjednávání Dohody o zamezení dvojímu zdanění je situace neměnná a ČR od notifikace návrhu v roce 2013
nemá žádnou reakci k uvedenému z BD strany.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění je dle informací bangladéšské strany rovněž ve finální fázi projednávání a česká
strana by měla obdržet stanovisko BD strany v nejbližších dnech. K oběma dohodám stanoviska zatím neobdržena.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V říjnu 2015 byl dokončen malý rozvojový projekt „Chalantika Education&Training Center (CSCDP): Transforming Lives
of Vulnerable Children and Mothers in Chalantika Slum (Dhaka)” realizovaný ve spolupráci s organizací ADRA Bangladéš.
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Projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání matek a dětí ze slumu Chalantika a také na poskytování základní lékařské
pomoci a zvýšení možností zaměstnání matek tím, že byla rozšířena praktická výuka šití a vyšívání díky zakoupení dalších
šicích strojů k výuce a také základního vybavení pro šičky a vyšívačky, které jim bylo předáno k možnosti zisku dalšího
výdělku.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Podle bangladéšské vlivného think-tanku s názvem Centre for Policy Dialogue (CPD), který shromažďuje údaje pro
Světové ekonomické fórum, si země v konkurenceschopnosti lehce polepšila a posunula se o dvě místa ze 109. na 107.
místo, a to zejména díky určitým posunům v oblasti makroekonomické stabilitě a rozvoji infrastruktury. Správa a instituce
však zůstávají slabé a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou zdrojem rostoucích obav podnikatelských
struktur. Nezměněnou zůstává situace v oblastech korupce a kompetencí na jednotlivých řídících úrovních. Zemi čekají
reformy, zejména ve finanční oblasti, vzdělávání a také systému veřejné správy, bez nichž se země nebude moci výrazněji
posunout směrem kupředu.

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vývoz ČR do Bangladéše je koncentrován na textilní průmysl (vývoz textilních a kožedělných strojů), což je v souladu
s celkovým průmyslovým zaměřením země i s tradicí dodávek z minulosti. Perspektivními obory podnikání jsou zejména:

• Dodávky zařízení pro energetiku (zejména náhradní díly) budou i nadále patřit mezi významné položky českého
vývozu.

• Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní
těžbou zemního plynu. V Bangladéši se rovněž rozvíjí těžba zemního plynu, s čímž souvisí možnost dodávek zařízení
pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s
těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve
začíná. Energeticky BD konzultuje i přechod k jaderné energii, kde jednání probíhají s ruskými dodavateli a s Čínou.

• Neméně perspektivní oblastí je oblast infrastruktury vzhledem k potřebě zvyšování propojenosti a modernizace
země (např. ocelové konstrukce pro stavby a rekonstrukce mostů apod.)

• Perspektivním odvětvím je chemický průmysl – výroba hnojiv.
• Vzhledem k rostoucí životní úrovni střední třídy se dá uvažovat i o vývozu výrobků dlouhodobého spotřebního

charakteru, především aut, po kterých se poptávka značně zvyšuje.
• S rozvojem stavebnictví je potřeba stále většího množství cementu, nabízejí se tedy zařízení pro cementárny,

případně dodávky celých investičních celků v tomto oboru.
• Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po

zařízeních na jejich výrobu.
• Silný potenciál existuje v oblasti zpracovatelského průmyslu (chladící zařízení, potravinářský průmysl, ekologická

produkce juty,
• Bangladéš představuje velmi zajímavou destinaci pro vývoz vojenského speciálu a nabízí se možnosti ČR podílet se

na modernizaci BD armády, kde ČR může kromě speciálu přispět i výcvikem. Na jaře 2015 je plánována první
dodávka tří letounů L410 pro bangladéšskou armádu.

Možnosti dodávek se nabízejí rovněž v oblasti civilního letectví, v oblasti úpraven vody a vodního hospodářství.

5.2 Kalendář akcí

Vzájemné vztahy České republiky s Bangladéšskou lidovou republikou nejsou zatíženy žádnými problémy a Česká

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bangladéš

21/33 http://www.businessinfo.cz/banglades © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/banglades


republika má zájem na zintenzivnění těchto vztahů a využití potenciálu obchodní výměny. Po návštěvě ministra průmyslu
a obchodu M. Kuby v březnu 2013 v roce 2014 návštěva na ministerské úrovni realizována nebyla.

Ve dnech 21.– 24.4.2015 se uskutečnila návštěva obchodní delegace vedené velvyslancem M. Staškem v Bangladéši,
jejímž cílem bylo představení významných českých firem, které působí na poli dopravy a energetiky. Dále posílení vazeb
mezi soukromým sektorem na obou stranách ve snaze vybalancovat vzájemnou obchodní výměnu a navázání kontaktů
s klíčovými ministerstvy a státními agenturami v Bangladéši.

Obchodní mise se jako členové zúčastnili zástupci firem Vítkovice Power Engineering, Vítkovice India Power Pvt. Ltd.,
Škoda Doosan, FANS a.s. a InterGlobe Estd. P Ltd., která na indickém trhu reprezentuje firmu Transcon, Loko CZ a LET
Kunovice (Aircraft Industries). Během návštěvy se delegace sešla s bangladéšským ministrem průmyslu Amir Hossain Amu,
ministrem pro energetiku a přírodní zdroje Nasrul Hamidem, ministrem pro civilní letectví a turistiku Rashed Khan
Menonem, ministrem pro železnice Mazibul Hoquem a vrchním ředitelem sekce Evropy MZV BD Mahboubem Hassanem.
Byla diskutována témata rozšíření stávající smluvní základny, posílení ekonomické a investiční spolupráce a zahájení
politického dialogu formou konzultací na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí.

Ústředním bodem návštěvy obchodní mise byl kromě výše zmíněných jednání také obchodní seminář realizovaný za
účasti zástupců bangladéšských firem Federací bangladéšských obchodních a průmyslových komor (Federation of
Bangladesh Chambers of Commerce and Industries, FBCCI) a setkání se zástupci Bangladesh Power Development Board.

Honorární konzul ČR A.S.M.Monem navštívil ČR v říjnu 2015, kde v úzké součinnosti se ZÚ Dillí před cestou a také po
jejím uskutečnění jednal o vstupu společností Škoda Auto a Tatra Trucks na BD trh. HK Monem se sešel se zástupci
společností Tatra, Škoda Auto, Gumotex a Hutira a dále absolvoval jednání s představiteli Hospodářské komory ČR a
SPaD. V rámci podpory rozšíření spolupráce v oblasti školství a akademické spolupráce se HK Monem sešel také
s představiteli českých vysokých škol.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

V centru pozornosti českých firem by měla být trvající poptávka bangladéšské strany po dovozu zejména textilních strojů
a jejich dílů, zařízení pro energetický, chemický, těžební a vojenský sektor. Prosazují se také dodávky spotřebního zboží a
různých komodit. Jedná se spíše o nárazové akce dle momentálního nedostatku na místním trhu a jde obyčejně o
výběrová řízení pro civilní sektor nebo armádu.

Pomoc v orientaci na trhu mohou poskytnout obchodní komory, např. Bangladéšská federace obchodních a
průmyslových komor (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, FBCCI) nebo Dhaka Chamber of
Commerce and Industry, které může být nápomocná při analýze obchodních příležitostí. Před jejich kontaktováním je
vhodné věc koordinovat se ZÚ Dillí nebo přímo konzultovat s nově zřízeným Honorárním konzulátem ČR v Dháce.

Jako v jiných asijských zemích, tak i v Bangladéši je třeba do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta, který rozumí
místnímu trhu a má nezbytné konexe. Pro uzavření obchodu je nezbytný osobní styk, Bangladéšané nejsou zvyklí uzavírat
obchody na dálku. Vyjednávání je poměrně zdlouhavé, většinou je třeba několika obchodních jednání, kdy dojde
k navázání „přátelského vztahu“. Obchodní jednání budou delší než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými
konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod. Důležitým (pozitivním) faktorem jsou dárky, které si
Bangladéšané rádi vyměňují (např. sladkosti, suvenýry z cizích zemí), a jejich potenciální partneři by proto měli této
skutečnosti věnovat pozornost.

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

Vláda Bangladéše provádí politiku tržně orientované ekonomiky od poloviny sedmdesátých let. Podporuje dovozy určené
k rozvoji klíčových odvětví průmyslu. Kontrola dovozu se projevuje v rozdílné úrovni výše cel a v uplatňování
dodatečného cla u některých výrobků. Na druhé straně osvobozuje od DPH výrobky a služby, na jejichž rozvoji má zájem.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Daňový systém.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální a hlavně sledují cíl urychlit modernizaci země. Navíc Bangladéš má jen
malou výrobní základnu a většinu výrobků musí dovážet. Dovozní politika sleduje zjednodušení celních tarifů, potlačení
dovozů luxusního zboží zavedením zvláštní vyšší sazby, zjednodušení dovozů moderních technologií a umožnění
výhodných dovozů pro exportně orientovaná odvětví průmyslu a dovozů kvalitního vybavení pro zdravotnická zařízení.
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Celní sazby byly zjednodušeny. Z původních 15 skupin se snížily na 3 skupiny v rozmezí od 10 do 25 %. Sazby na některé
dovozy byly zcela zrušeny. Podrobnosti viz kapitola 5.5. Dovozní prodejní daň a spotřební daň byly nahrazeny DPH.
Celkově možno konstatovat, že bangladéšská ekonomika patří mezi poměrně otevřené ekonomiky, trh je relativně dobře
zásoben (ve velkých městech) také zbožím z dovozu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K otevření kanceláře (Liaison Office) je třeba získat povolení Board of Investment, které poskytuje poradenské služby,
postará se o výběr umístění a poskytne informace o postupu při zakládání firmy. Veškeré informace včetně příslušných
formulářů jsou přehledně zpracovány na webových stranách www.boi.gov.bd.

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

Při propagaci výrobků je možno využívat internetu, i když jeho rozšíření ještě není dokonalé, internet využívá cca 40 mil
obyvatel. Bangladéšští partneři ocení tištěné materiály (v angličtině).

Informace o výstavách a veletrzích v Bangladéši možno nalézt na webových stránkách Export Promotion
Bureau www.epb.gov.bd, na webech bangladéšského Ministerstva obchodu, http://www.mincom.gov.bd/, nebo na
stránkách Board of Investment, www.boi.gov.bd, či na webech obchodních a průmyslových komor jako je
http://www.fbcci-bd.org/fbcci/.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bangladéš je členem WTO ve skupině nejméně rozvinutých zemí. Jeho zákonodárství na ochranu duševního vlastnictví
není plně kompatibilní se zákony vyspělých zemí. Při poslední prověrce obchodní politiky Bangladéše ve dnech
13.–15.9.2006 bylo konstatováno, že země musí zintenzivnit práci na zákonech, které řeší problematiku duševního
vlastnictví, aby splnila termín jejich zavedení v r. 2013, který byl této skupině zemí stanoven WTO. Bangladéš v r. 2000
zavedl Zákon o copyrightu (The Copyright Act No. 28, 2000).

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia ministerstva průmyslu (Ministry of Industries, Department of
Patents and Designs) a ministerstva pro kulturní záležitosti (Ministry of Cultural Affairs, Copyright Office).

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách EU v Dhace
www.eudelbangladesh.org, případně na stránkách www.bangladeshonline.com.

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

Využívání místních soudů se nedoporučuje pro vysokou korupci a pomalost. Naprosto nejdůležitější podmínkou pro
působení v teritoriu je navázat spolupráci s místním kvalitním konzultantem. Při sjednávání kontraktu se doporučuje
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dohodnout platbu neodvolatelným, potvrzeným akreditivem.

Problémy mohou vyplývat především ze špatně dohodnutých platebních podmínek a zvláště u nových, neznámých firem.
Při navazování nových obchodních kontaktů je nutno pečlivě zvažovat pozvání k jednáním do České republiky. Je třeba
zvážit, zda je skutečně nutné, aby na osobní inspekci nově nakupovaného výrobku přicestovalo do ČR několik
bangladéšských „ředitelů“. Český partner si musí ohodnotit důležitost kontraktu a nutnost takové návštěvy. Každopádně
se osvědčuje vyžádat si od bangladéšského partnera konkrétní obchodní údaje a reference na jeho předchozí obchodní
činnost.

Potenciálním rizikem je politická a bezpečnostní situace v Bangladéši. Překážky v podnikání a investování v Bangladéši
kladou především časté výpadky elektřiny vedoucí k zastavení výroby, špatná infrastruktura, korupce, nepředvídatelné
výkyvy cen a časté celonárodní stávky (tzv. hartály), které narušují obchodní plány.

V praxi bude ale většina problémů souviset se specifiky místního (rozvojového) trhu. Je nutno počítat se zaměstnáváním
místního konzultanta, který pomůže překonat byrokratické překážky.

Některé zahraniční firmy v poslední době ukončily svou činnost v zemi a stěžovaly si na obtížnou vymahatelnost
kontraktů, byrokracii a nepružný soudní systém. Případné investice doporučujeme realizovat ve zvláštních exportních
zónách, viz výše.

Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

- textilní průmysl (dodávky strojů, náhradních dílů),

- kožedělný průmysl (stroje na zpracování kůže),

- energetika,

- infrastruktura,

- chemický průmysl,

- civilní letectví

- dodávky pro armádu,

- IT služby,

- automobilový průmysl,

- telekomunikace,

- farmaceutický průmysl,

- zemědělský průmysl: zpracovatelský průmysl (ovoce, zelenina, maso), hnojiva a kultivace semene, ekologické
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pěstování juty, produkce potravin na export např. koření, byliny, oříšky nebo luštěniny (možné je získat podporu BD vlády
prostřednictvím tzv. „The Equity Entrepreneurship Fund” na rozvoj agropodnikání, zvláštní podmínky pro získání úvěru,
daňové prázdniny atd.).

- chladící a mrazící zařízení, obalové a přepravní materiály: především zpracování ryb

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

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem
pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje
oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů.

Smlouvání v obchodech je běžnou záležitostí, v některých místech je dokonce nutné, neboť požadované ceny často
několikanásobně přesahují skutečnou hodnotu zboží. Místní trhy jsou otevřeny 7 dní v týdnu, obvykle od 10 hodin do cca
21 hodin.

Je doporučeno vyhýbat se většímu shluku lidí, demonstracím, shromážděním, která mohou velmi rychle přerůst v násilné
akce, při nichž se anonymní dav může obrátit i proti cizincům. Celkově se však místní obyvatelé chovají k cizincům vlídně
se snahou jim pomoci. Většina obyvatelstva ve větších městech hovoří alespoň částečně anglicky.

Státní svátky v r. 2016

01.01. Nový rok

21.02. Den mučedníků&Den bengálského jazyka

17.03. Narozeniny Sheikh Mujibur Rahmana

26.03. Den nezávislosti

14.04. Bengálský Nový rok

01.05. Svátek práce

21.05. Budha Purmina/Vesak

23.05. Shab-e-Barat

01.07. Jumatul Wida / Jumatul Bidah
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03.07. Laylat al-Qadr

05.07. Eid-ul-Fitr

06.07. Eid-ul-Fitr

07.07. Eid-ul-Fitr

15.08. National Mourning Day

25.08. Shuba Janmashtami

11.09. Eid-ul-Adha

12.09. Eid-ul-Adha

13.09. Eid-ul-Adha

11.10. Durga Puja / Bijoya Dashami

12.10. Muharram/Ashura

12.12. Eid-e-Miladun-Nabi (narozeniny Proroka)

16.12. Den vítězství

25.12. Vánoce

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

Bangladéš nemá v ČR vlastní zastupitelský úřad, pro ČR je přiakreditován její úřad v SRN a pro některé úkony a informace
lze využít i bangladéšské velvyslanectví v rakouské Vídni.

Velvyslanectví Bangladéšské lidové republiky

Dovestrasse 1, 10587 Berlin

Telefon: 004930-398 97 50

Fax: 004930-3989 7510
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E-mail:info@bangladeshembassy.de

Web: www.bangladeshembassy.de

Do Bangladéše je možné vstoupit jak po zemi, tak letecky. Přihlašovací povinnost neexistuje, kromě případů, že občan
hodlá v Bangladéši zůstat i po skončení platnosti uděleného víza. V takovém případě je nutno se zaregistrovat u
“Foreigners Registration Office, 30 New (Outer) Circular Road, Dhaka”. Žádosti o prodloužení víza přijímá po předchozí
registraci “Immigration and Passport Office, Shantinagar Road, Dhaka (tel. 008802/401539), a to denně v 8 hodin ráno
(kromě pátku).

Vhodná doba pro cestování je od října do dubna. Nedoporučuje se cestovat od května do září, neboť je období dešťů,
které může přinést záplavy, tornáda a s tím spojené výpadky proudu a další komplikace.

Také v Bangladéši existují území, kam je přístup cizincům zakázán nebo se nedoporučuje. Je vhodné se vždy před cestou
informovat na aktuální stav. Ve větších městech hrozí drobná pouliční kriminalita, podvody, kapesní krádeže. Doporučuje
se nepřijímat žádné jídlo ani nápoje od neznámých lidí. Je nutné bedlivě střežit peníze a cestovní pas.

V jihovýchodní části země se nachází oblast Chittagong Hill Tracts, kde může být pohyb omezen dle aktuálních nařízení
místních úřadů. Při cestě do této oblasti je třeba se informovat u místních úřadů a případně si vyřídit potřebná povolení.

Obyvatelé Bangladéše jsou poměrně politicky aktivní, v zemi časté demonstrace, jež mohou přerůst v násilné akce.
Cizincům se doporučuje sledovat místní tisk a vyhýbat se oblastem kde demonstrace probíhají.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Bangladéši je omezeno zaměstnávání cizinců, v rámci firmy nesmí jejich počet překročit 5 procent všech zaměstnanců.
Zahraniční pracovník může v Bangladéši pracovat pouze pět let (nové nařízení tamní vlády). K práci v Bangladéši je nutné
pracovní vízum a povolení. Žádost o vízum je třeba podat na nejbližším zastoupení Bangladéše (Bangladéš nemá v ČR
rezidentní zastoupení, nejbližší velvyslanectví Bangladéše je v Berlíně), podrobnější informace naleznete
na: http://www.bdesh.info/info/visas.asp.

Pracovní povolení vyřizuje bangladéšské Ministerstvo vnitra www.mha.gov.bd.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve větších městech lze najít zdravotní péči na přijatelné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení
jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských oblastech je situace mnohem horší.

Obecně platí, že do Bangladéše by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a vybavené příslušnými
očkováními. Je vhodné si s sebou vzít pravidelně užívané léky a navštívit v případě potřeby pouze renomovaného,
anglicky mluvícího lékaře. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit v hotovosti. Je proto vhodné mít
dostatečnou finanční zásobu a před cestou sjednat zdravotní pojištění. Zdravotní péči je lépe vyhledávat u soukromých
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zdravotnických zařízení.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Bangladéš je věcně příslušné velvyslanectví České republiky v Dillí. Její zájmy v Bangladéši jsou podporovány
prostřednictvím honorárního konzulátu.

Velvyslanectví ČR v Dillí

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

Fax: +91-11-24155270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný), commerce_delhi@mzv.cz (obchod), delhi.consular@gmail.com (konzulární)

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení:

pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost)

Honorární konzulát České republiky v Bangladéši

Monem Business District

Level 2, East Tower

111, Bir Uttam C.R. Dutta Road

Dhaka -1205, Bangladesh

Tel.: + 88 -02-9676855, 9665534, 9668638, 8610679

Fax.:+88-02-9612012
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Email: dhaka@honorary.mzv.cz

Web: www.czechrepublicbd.com

Úřední hodiny honorárního konzulátu byly stanoveny na neděli až čtvrtek od 10:30 do 12:30 a honorárním konzulem ČR
v Bangladéši byl jmenován na podzim 2014 A.S.M.Monem.

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

V Bangladéši dlouhodobě nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí.

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – BD pod teritoriální Odbor Států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace BD – ČR spadá rovněž pod Odbor dvoustranných ekonomických vztahů (ODEV), tel.: +420 224 181 139.
Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Telefonní kód země: +880, na policii 8-665-513, záchranná zdravotnická služba má číslo 199 a hasiči 9-555-555.

7.4 Internetové informační zdroje

www.bangladeshgov.org Vláda a propojení na jednotlivá ministerstva

www.bangladesh-bank.org Centrální banka

www.pmo.gov.bd Úřad premiéra

www.thefinancialexpress-bd.com/ Financial Express of Bangladesh

www.bdnewslive.com/ Bangladesh News Live
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www.bids.org.bd/ Bangladesh Institute of Develoment Studies

www.bizbangladesh.com/ Business Info Bangladesh

www.bangladesh-web.com/ News from Bangladesh

www.boi.gov.bd Board of Investment

www.epb.gov.bd Export Promotion Bureau

www.dhakachamber.com Dhaka Chamber of Commerce

www.eudelbangladesh.org Delegace EU v Dháce

www.bids.org.bd/ Bangladesh Institute of Develoment Studies

www.dhakachamber.com/ Dhaka Chamber of Commerce and Industry

www.fbcci-bd.org/ Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and
Industry

boi.gov.bd/ Board of Investment
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