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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Zambijská republika je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři. Rozloha je celkem 752 614 km

2
, z toho 740

724 km
2

souše a 11 890 km
2

vodních ploch. Nejnižší zeměpisný bod: řeka Zambezi 329 m n. m. Nejvyšší zeměpisný bod:
Mafinga Hills 2301 m n. m. Celková délka zambijských hranic: 5664 km. Země hraničí s Angolou (1110 km), Konžskou
demokratickou republikou (1930 km), Malawi (837 km), Mosambikem (419 km), Namibií (233 km), Tanzanií (338 km),
Zimbabwe (797 km) a Botswanou (0,15 km).

Státní zřízení:

Zambie je unitární republika prezidentského typu s existencí více politických stran. Zákonodárnou moc má
jednokomorové 158 členné Národní shromáždění (National Assembly). 150 poslanců je voleno ve všeobecných, přímých
volbách a 8 členů je jmenováno prezidentem na dobu pěti let. Poslední parlamentní volby se konaly dne 20. 9. 2011 a
zvítězila v nich tehdy opoziční Vlastenecká fronta (PF) nad dosud vládnoucím Hnutím pro pluralitní demokracii (MMD).

Prezident je hlavou státu a zároveň vlády, kterou jmenuje z poslanců Národního shromáždění.

Členství v regionálních a mezinárodních uskupeních:

ACP, AfDB, AU, C, COMESA, EITI (compliant country), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO,
IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW, PCA, SADC,
UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO,
WMO, WTO(Světová obchodní organizace).

Zambie je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, skupiny G-15, Commonwealthu, Mezinárodního
měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, z hospodářského hlediska má pro Zambii značný význam
členství v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC), ve Společném trhu
východní a jižní Afriky (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) a vzhledem ke smlouvě o
preferenčním přístupu na trhy EU rovněž ve Sdružení afrických, karibských a tichomořských států (African, Caribbean and
Pacific countries, ACP).

Zambie patří do skupiny zemí s nižším středním příjmem. Ekonomika země je malá a závisí z podstatné části na
zemědělství a těžbě nerostných surovin (mědi). Země se potýká s mnoha problémy – zejména vysokou závislostí na
klimatických podmínkách a cenách těžených komodit na světových trzích, nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem
kvalifikovaných pracovních sil, které její ekonomický rozvoj brzdí. Na druhé straně přes všechny strukturální
problémy Zambie vykazuje jasnou a stabilní růstovou tendenci již od počátku minulé dekády. Roční růst reálného HDP od
roku 2004 nikdy neklesl pod 5 % a od roku 2009 vždy překročil 6% hranici (7 % v roce 2014). Hlavním ekonomickým
tahounem zůstává těžba mědi zabezpečující až ¾ exportních příjmů, velmi dynamickým rozvojem však prochází i
zemědělství, stavebnictví a terciérní sektor. Po roce 2000 výrazně narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou,
a to v souvislosti s příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a JAR. Viditelná hospodářská
konjunktura se týká především hlavního města Lusaky a tzv. Měďného pásu na severu země, poprvé v historii zde vzniká
autentická střední třída s odpovídajícími spotřebními návyky. Celých 60 % místní populace nicméně žije i nadále pod
hranicí chudoby.

Rok 2015 byl pro Zambii obtížný. Cena mědi klesla až na 5100 - 5050 USD/t; energetická krize se díky nedostatku vody
prohloubila. Elektrárna Kariba díky nízkému stavu vody prakticky přestala dodávat do sítě elektřinu. Výpadky dodávek
elektřiny postihly jak obyvatele, tak těžební společnosti, na nichž je zambijská ekonomika stále ještě závislá. Těžba se stala
nerentabilní, i velké společnosti musely propouštět. Zambijská kwacha v září a říjnu 2015 prodělala rychlý pád, její kurz
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vůči USD klesl ze 7 na 12 kw/USD, zdražilo se veškeré dovážené zboží (včetně PHM). Inflace dosáhla 14,3%, centrální
banka ve snaze omezit inflaci zvýšila úrokovou míru ze 12,5 na 15,5%. Fiskální deficit rychle rostl, zahraniční dluh Zambie
vzrostl od ledna 2015 o 1,5 mld. USD. Růst HDP klesl z předpokládaných 7,5% na 4,6%, rozpočtový deficit by měl
dosáhnout 9% HDP (z původně plánovaných 4,6%). IMF zařadil Zambii mezi nejvíce postižené neropné ekonomiky
subsaharské Afriky.

Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 178
hodnocených zemí se umístilo na 106. místě. Podnikatelské klima země se rovněž postupně zlepšuje - Zambie je dle
hodnocení Světové banky klasifikována na 97. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí.

Průmysl:

Na tvorbě HDP se podílí 31,3%. Nejdůležitějším odvětvím zambijského hospodářství je stále těžební průmysl. Zambie
patří mezi významné exportéry mědi a kobaltu, v zemi se nacházejí zásoby uranu, zlata, stříbra, zinku a drahých kamenů
(smaragdy, diamanty, malachit, ametysty, turmalíny) a uhlí. Podíl průmyslu (těžby a výroby) na tvorbě HDP se postupně
snižuje, a to i přes růst aktivity v tomto segmentu. Je to výsledkem prudkého nárůstu objemu služeb a stavebnictví.
S výjimkou roku 2012 ale Zambie zaznamenává pravidelný růst přidané hodnoty průmyslu.

Většina zambijského průmyslu je soustředěna v tzv. Měďném pásu (Copperbelt), v okolí hlavního města a podél železniční
trati Lusaka - Livingstone. Podniky jsou svojí činností zpravidla navázány na těžbu, a to buď jako dodavatelé vstupů
(výbušniny atp.) či jako primární zpracovatelé. Rychle se ale rozvíjí i pokročilejší průmyslové obory navázané např. na
stavebnictví či výroba potravin a spotřebního zboží.

Nosnými průmyslovými obory jsou zejména:

• zpracování měděné rudy
• hutnictví
• výroba drátů a kabelů
• stavebnictví
• výroba potravin (jatka, mlékárny, mlýny a výroba nápojů)
• chemický průmysl včetně výroby hnojiv
• textilní průmysl

Mezi největší výrobní podniky patří: African Explosives Zambia (výroba trhavin pro těžbu), Lafarge Cement Zambia Plc
(cementárny), Indeni Oil Refinery (rafinerie), Zambeef (potravinářství), British American Tobacco Zambia, ZAMEFA
(měděné a hliníkové tyče a kabely), Nitrogen Chemicals of Zambia (hnojiva), Universal Mining & Chemical Industries,
Zambian Breweries (pivovary). V oblasti výroby elektrické energie působí firmy ZESCO a Copperbelt Energy Corporation.
Největším producentem mědi je firma Konkola Copper Mines Plc.

Stavebnictví:

Zhruba od r. 2000 je toto odvětví na prudkém vzestupu vyvolaném zejména investicemi do rekonstrukce infrastruktury
země. Zahájena byla výstavba nových škol a obchodů, roste i zájem o bytovou výstavbu. V letech 2004 – 2012 rostl
finanční objem stavební činnosti v průměru o 18 % ročně. Mezi roky 2006 a 2015 se podíl stavebnictví na HDP zvýšil
na 15 %. Z velké části se na tom podílela implementace vládní politiky rozvoje silniční infrastruktury Link Zambia 8000.
Jejím cílem je rekonstrukce a výstavba nových silnic (v úhrnu 8000 km).

Přestože vláda musela realizaci většiny velkých projektů (budování nové infrastruktury, energetických zdrojů, výstavbu
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bytů, nemocnic) musela díky nedostatku finančních prostředků v roce 2015 pozastavit, stavebnictví bude významným
zdrojem ekonomického růstu Zambie i v příštích letech.

Zemědělství:

Podíl zemědělské činnosti na celkové tvorbě HDP postupně klesá, v současné době činí cca 8,6%. Je však hlavním zdrojem
zaměstnanosti (až 75 % práceschopného obyvatelstva). Rozvoj zemědělství, diverzifikace a budování zpracovatelského
průmyslu je jednou z hlavních priorit vlády. S příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a
JAR významně narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Více než dvě třetiny obyvatelstva však zůstávají
závislé na subsistenčním zemědělství.

Obdělávána je jen malá část (asi 15 %) z celkových 60 mil. hektarů orné půdy, 30 % plochy země je deklarováno jako
pastviny, 20 % jako lesy. Pouze malá část je uměle zavlažovaná - rostlinná výroba tak zůstává závislá na množství srážek (v
roce 2014 a 2015 postihla celý region velká sucha). Vláda se aktuálně snaží podpořit zemědělskou produkci řadou
zvýhodnění: např. snížená, 15% daň ze zisku v zemědělství, rychlé účetní odpisy zařízení, příspěvky na pěstování některých
plodin (jmenovitě čaj, káva, banány, citrusové plody).

Nejvýznamnější pěstovanou plodinou je kukuřice, následuje bavlna, tabák, obiloviny, čirok, rýže, podzemnice olejná,
slunečnicové semínko, cukrová třtina, tapioca a káva. Úspěšnou vývozní komoditou se stávají právě řezané květiny.

Chová se skot, kozy, prasata a drůbež. Produkuje se tak mléko, vajíčka a surové kůže.

Služby:

Sektor služeb rychle roste a na tvorbě HDP se již podílí cca 60%. Přibližně jednu pětinu obratu v tomto odvětví představují
velko- a maloobchodní transakce, následují dopravní služby, finanční služby a pojišťovnictví. V maloobchodě působí
domácí i zahraniční obchodní řetězce, které jsou zásobovány místní výrobou nebo zpravidla dovozem z JAR (v sektoru
potravin jsou to firmy Shoprite, Spar, OK a Pick n’Pay; v sektoru spotřebního zboží Baťa, Game, Forschini, Woolworths,
PEP), rozvíjí se i další sítě fungující na bázi franšízy (např. KFC). Dalším dynamicky rostoucím oborem služeb v Zambii jsou,
stejně jako jinde v subsaharské Africe, telekomunikační a finanční služby.

Velké rezervy prozatím existují v sektoru cestovního ruchu, zemi v roce 2014 napštívilo cca 910 000 turistů. Vláda tento
sektor považuje za prioritní, udělila mu zvláštní status (tzv. non-traditional export status), investorům přizanala daňové
úlevy, podporuje výstavbu infrastruktury atd. Zambie má zahraničnímu návštěvníkovi mnoho co nabídnout: Viktoriiny
vodopády, jezero Kariba, nemalý počet safari-parků (pokrývají asi 8 % celkové plochy země). Celá řada turisticky velmi
zajímavých lokalit nebyla prozatím turisticky “objevena” a využita.

Infrastruktura, energetika, telekomunikace:

Zambie je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě.Celková délka železniční sítě je 3126
km. Pravidelná nákladní doprava i přes potíže pokračuje na spojnici Lusaka – Dar es Salaam (TAZARA) a na
vnitrozemských tratích (Copperbelt – Lusaka a Livingstone – Lusaka). Osobní doprava funguje na trati TAZARA a v roce
2013 byla obnovena též v úseku Lusaka – Livingstone, spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá.

Zambijská silniční síť má celkem 40450 km, z toho 9400 km jsou asfaltované silnice. Zbytek tvoří komunikace se
štěrkovým nebo prašným povrchem. Stav silniční infrastruktury se citelně zlepšuje, řada mezinárodních silničních tahů
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prošla v posledních letech rekonstrukcí a některé úseky (např. na silnici spojující hlavní město Lusaka a jižní hraniční
přechody se Zimbabwe v Chirundu a Livingstone) splňují standardy i pro těžkou nákladní dopravu. I další hlavní silniční
tahy z hlavního města na sever a z východu přes Lusaku na západ jsou nyní vesměs dobré kvality, s množstvím nedávno
rekonstruovaných úseků. Opravy a výstavby silnic jsou jednou z hlavních priorit nynější vlády, která pro tuto oblast přijala
zvláštní investiční program Link Zambia 8000.

Zambie má 88 letišť, z toho 8 z pevnou dráhou. Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Lusace a
Livingstone. Přímé spojení do Evropy z Lusaky neexistuje, cestovat lze společností Emirates přes Dubaj či přes některé
z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Vnitrostátní lety zabezpečuje např. společnost Proflight. V zemi a
regionu dále působí několik malých soukromých (charterových) či nízkonákladových společností (Fastjet).

Využitelné vodní cesty pro lodní dopravu, vč. jezera Tanganika a řek Zambezi a Luapula, dosahují délky 2250 km.
Významným přístavem je Mpulungu. Řada řek je splavných, využívány jsou ale pouze pro místní dopravu.

Sektor telekomunikací byl liberalizován a v posledních letech prošel bouřlivým rozvojem. Více než 2/3 obyvatel má nyní
mobilní telefon, cca 16 % používá internet. Největším mobilním operátorem je firma Bharti Airtel pokrývající asi 65 % trhu,
následují společnosti MTN a Zamtel. Zambia Telecommunication (Zamtel) si stále udržuje monopol v oblasti pozemních
sítí, počet pevných linek se odhaduje na 110000. Poštovní spojení je pokrýváno sítí 120 poštovních úřadů (s 300
pobočkami) státní společnosti Zampost. V Zambii dále působí několik soukromých kurýrních služeb (DHL, TNT, Fed-Ex aj.).

V Zambii existují tři společnosti vyrábějící a distribuující elekrický proud: státní Zambia Electricity Supply
Corporation ZESCO, Copperbelt Energy Corporation (CEC:LUSE) a Lusemfwa Electricity Company. V současné době je
instalovaná kapacita 2347 MW, v zemi existují dvě velké vodní elektrárny (Kariba s kapacitou 750 + 360 MW a Kafue
Gorge s kapacitou 990 MW) a menší vodní elektrárna v Livingstone/Victoria Falls o kapacitě 110 MW, které vyrábí až 99%
proudu. Díky nedostatku vody ale tyto elektrárny využívají pouze zlomek instalované kapacity, elektrárna Kariba prakticky
přestala dodávat do sítě elektřinu, výpadky dodávek elektřiny postihly jak obyvatele, tak těžební společnosti, na nichž je
zambijská ekonomika stále ještě závislá. Zambie je nucena elekřinu dovážet zejména z Mosambiku. Budoucnost má
výstavba solárních, větrných atd. elektráren. Zambijská přenosová soustava je propojena se sítí v Konžské demokratické
republice, Zimbabwe, Botswaně a Jižní Africe. Zvažuje se propojení do Tanzanie a Namibie.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc:

Zambie je velkým příjemcem zahraniční rozvojové pomoci. OECD uvádí, že v roce 2014 dosáhla výše 994,6 mil. USD.
Klíčovými donory jsou USA, Velká Británie, EU, Japonsko, Švédsko, Norsko, Německo, Dánsko, IMF a WB a agentury OSN.
Zambie je jednou z priorizních zemí české zahraniční rozvojové pomoci.

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
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1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Zambijská republika (Republic of Zambia)

Seznam členů zambijské vlády k 9. 5. 2016:

Prezident Edgar Lungu, Mr.

Viceprezident Inonge Wina, Mrs.

Ministr zemědělství Given Lubinda, Mr.

Ministr pro tradiční vládce a záležitosti Joseph Katema, Mr.

Ministr obchodu a průmyslu Margaret Mhango Mwanakatwe, Mrs.

Ministr komunitního rozvoje a zdraví matky a dítěte Emerine Kabanshi, Mrs.

Ministr obrany Richwell Siamunene, Mr.

Ministr základního a odborného školství John Ngwata Phiri, Mr.

Ministr financí Alexander Bwalya Chikwanda, Mr.

Ministr zahraničních věcí Harry Kalaba, Mr.

Ministr pro rovné příležitosti a rozvoj dítěte Nkandu Luo, Mrs.

Ministr zdravotnictví Joseph Mwenya Kasonde, Dr.

Ministr vnitra Davies Mwila, Mr.

Ministr informací a sdělovacích prostředků Chishimba Kambwili, Mr.

Ministr spravedlnosti Ngosa Simbyakula, Mr.

Ministr práce a sociálního zabezpečení Fackson Shamenda, Mr.
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Ministr půdy, přírodních zdrojů a ochrany životního
prostředí

Christabel Ngimbu, Mrs.

Ministr samosprávy a bytové politiky Stephen Kampyongo, Mr.

Ministr hornictví a těžebního průmyslu Christopher Bwalya Yaluma, Mr.

Ministr mládeže a sportu Vincent Mwale, Mr.

Ministryně turismu a kultury Jean Kapata, Mrs.

Ministr dopravy, veřejných prací, zásobování a
komunikací

Yamfa Dingle Mukanga, Mr.

Ministr rybného hospodářství a živočišné výroby Greyford Monde, Mr.

Ministr plánování rozvoje Inonge Mutukwe Wina, Mrs.

Ministr vysokého školství Michael Liwanga Kaingu, Mr.

Ministr energetiky a vodního hospodářství Dora Siliya, Mrs.

Ministr spojů a dopravy Kapembwa Simbao, Mr.

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

• Počet obyvatel: 15,1 mil. obyvatel (2015)
• Hustota obyvatel na 1 km

2
: 19,1

• Průměrný roční přírůstek obyv: 2,88% (2015)
• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 6,9 mil.

Demografické složení (odhad 2015):

• 0 - 14 let: 46,1%
• 15 - 64 let: 50,7%
• 65 let a výše: 3,2%

Národnostní složení:

Zambie je multietnický stát, ve kterém žije více než 70 národnostních skupin. Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 99,5 %
původními africkými kmenovými skupinami, z nich nejvýznamnější jsou: Bemba 21%, Tonga 13.6%, Chewa 7.4%, Lozi
5.7%, Nsenga 5.3%, Tumbuka 4.4%, Ngoni 4%, Lala 3.1%, Kaonde 2.9%, Namwanga 2.8%, Lunda 2.6%, Mambwe 2.5%,
Luvale 2.2%, Lamba 2.1%, Ushi 1.9%, Lenje 1.6%, Bisa 1.6%, Mbunda 1.2%. Ekonomicky významnými skupinami jsou
Indové, Libanonci, Zimbabwané a Jihoafričané.
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Náboženské složení:

• křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských náboženství) 70%
• muslimové 25%
• ostatní 3% (buddhisté, hinduisté)
• místní náboženství 2%

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.

Rok 2011 2012 2013 2014 2015*

HDP (v mld. USD)
nominální

23,727 24,938 26,817 26,957 21,104

HDP (v mld. kw)
nominální

115,35 126,37 144,72 165,9 182,16

HDP na obyvatele
(v USD) v běžných
cenách

1744 1768 1848 1797 1361

Růst reálného
HDP (%)

6,3 6,7 6,7 5,6 3,5

Roční míra inflace
(v %)

6,0 7,3 7,2 7,8 21,1

Roční míra
nezaměstnanosti
(v %)*)

13,2 13,1 13,3 N/A N/A

Oficiální kurz
(ZMK/USD)

5,12 5,15 5,51 6,39 13,1

Zdroj: EIU, * odhad

Prezidentské, parlamentní a lokální volby se budou konat 11. srpna 2016. První pololetí roku 2016 se tedy nese ve
znamení volební kampaně, která již neoficiálně začala. Politická situace bude nepochybně ovlivněna složitou
ekonomickou situací země, vládnoucí PF je v této souvislosti nejvíce zranitelná. Výsledek voleb nelze předvídat, budou ale
velmi těsné.

Ani rok 2016 nebude pro Zambii lehký, díky nedostatku dešťů hrozí neúroda, bude postižena energetika, výpadky
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elektrického proudu dále postihnou důlní průmysl i výrobu. Vláda sice usiluje o diverzifikaci ekonomiky a snížení
jednostranné závislosti na vývozu mědi, slibuje rychlé budování nové infrastruktury, nových energetických zdrojů,
výstavbu bytů, nemocnic, hloubení nových vrtů, rozvoj turistiky, zemědělsko-zpracovatelského průmyslu atd., to je ale
úkol na dlouhá léta. Na ambiciózní plány vláda v současné situaci nemá dostatek finančních prostředků, naopak realizaci
většiny velkých projektů musela pozastavit.

Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s 5% růstem HDP, velmi ambiciózním snížení deficitu státních financí až o 3,1% (na
3,8% HDP), udržením jednociferné inflace 7,7%, snížením domácího zadlužování, urychlením diverzifikace ekonomiky,
růstem turistického průmyslu, energetiky, zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Na druhé straně ovšem počítá až z
50% redukcí kapitálových výdajů. Vláda podle ministra financí hodlá opustit expanzivní fiskální politiku (investiční
zadlužování), všechny zmíněné projekty mají být financovány lepším výběrem daní. Rozpočet počítá s příjmy 42,66 mld.
KW (3,56 mld. USD), výdaje by měly dosáhnout výše 53,14 mld. KW (4,43 mld. USD). Deficit by měl být financován
vydáním eurobondů ve výši 6,07 mld. KW (0,5 mld. USD) a domácími půjčkami. Rozpočet je ale vzhledem k přetrvávající
nízké ceně mědi a trvajícímu suchu nereálný, MMF např. počítá s růstem HDP pouze ve výši 2,7%, inflace se má vyšplhat
až ke 20%. Rok 2016 je navíc rokem volebním – fiskální disciplína vlády nebude před volbami nijak striktní. Deficit státního
rozpočtu se pravděpodobně dále prohloubí.

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

% HDP 2011 2012 2013 2014 2015*

Příjmy 17,5 19,1 18,4 19,0 17,3

Výdaje 19,3 22,3 25,1 24,5 25,5

Saldo -1,8 -3,2 -6,7 -5,5 -8,1

Zdroj: EIU, * odhad

Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s velmi ambiciózním snížení deficitu státních financí na 3,8% HDP, snížením domácího
zadlužování, až 50% redukcí kapitálových výdajů. Vláda podle ministra financí hodlá opustit expanzivní fiskální politiku
(investiční zadlužování), všechny zmíněné projekty mají být financovány lepším výběrem daní. Rozpočet počítá s příjmy
42,66 mld. KW (3,56 mld. USD), výdaje by měly dosáhnout výše 53,14 mld. KW (4,43 mld. USD). Deficit by měl být
financován vydáním eurobondů ve výši 6,07 mld. KW (0,5 mld. USD) a domácími půjčkami. Cíle rozpočtu budou
ale vzhledem k přetrvávající nízké ceně mědi a trvajícímu suchu obtížně splnitelné, rok 2016 je navíc rokem volebním –
fiskální disciplína vlády nebude před volbami nijak striktní.

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

Zambie je stále ještě z velké míry závislá na vývozu mědi, příjmy na běžném účtu budou záviset na jejich cenách na
světových trzích. Bilanci běžného účtu zhoršuje vysoká poptávka po zahraničním zboží, a po službách zejména v těžebním
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a stavebním sektoru a nutnost dovážet elektřinu.

(mil. USD) 2012 2013 2014* 2015*

běžný účet 1248 - 219 -401 -1414

kapitálový účet 233 278 202 162

finanční účet -836 -432 748 152

devizové rezervy 3042 2684 3078 2968

zahraniční dluh 5935 6061 7367 8918

Zdroj: IMF, EIU, * odhad

IMF hodnotí riziko předlužení země jako nízké, nicméně zranitelnost díky vyšším fiskálním deficitům a rychlejšímu
zadlužovní v posledních dvou letech roste.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Zambijský bankovní systém se rychle rozvíjí a poskytuje všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční
transfery, spoření a výměnu peněz, kreditní a platební karty atd.). Úvěry jsou poskytovány na vysoký úrok (až 25% u
krátkodobých půjček). Užívání kreditních karet při platbách v supermarketech, hotelech, zejména ve velkých městech je
běžné.

Bankovní prostředí bylo v Zambii liberalizováno. Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální
banka – Bank of Zambia. Prováděcí předpis č. 33 k zákonu o Zambijské centrální bance ze dne 18. 5. 2012 nakazuje v
domácím peněžním styku využívat pouze domácí měnu, a to pod hrozbou nezanedbatelných trestů odnětí svobody.
Vláda zároveň dalším prováděcím předpisem nařídila všem zambijským vývozcům, aby k příjmu zahraničních plateb
používali účty vedené u zambijských bank. Prováděcím předpisem (SI 32/2012) získalo ministerstvo financí pravomoc
přímo monitorovat transakce všech vývozců a dovozců zboží a služeb o minimální hodnotě 10 000 USD. Hlavním
deklarovaným smyslem těchto opatření je snížení daňových a celních úniků. Centrální banka v listopadu 2015 zvýšila
základní úrokovou míru na 15,5%, zrušila strop koncových úrokových sazeb komerčních bank (běžný úrok dosahuje až
25%) Minimální kapitalizace bank (tzv. vlastní kapitál - Tier 1 capital) byla zvýšena z 10 mil. USD na 100 mil. USD.

V Zambii je v současnosti zaregistrováno následujících 19 komerčních bank: AB Bank Zambia, Access Bank Zambia, African
Banking Corporation Zambia, Bank of China (Zambia), Barclays Bank Zambia, Cavmont Capital Bank, Citibank Zambia,
Ecobank Zambia, Finance Bank Zambia, First Alliance Bank Zambia, First National Bank Zambia, Indo-Zambia Bank,
Intermarket Banking Corporation, International Commercial Bank Zambia, Investrust Bank, Stanbic Bank Zambia, Standard
Chartered Bank, United Bank for Africa Zambia, Zambia National Commercial Bank.
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Dozor nad pojišťovnami je v Zambii v rukou Pensions and Insurance Authority. Na jejích webových stránkách je
pravidelně aktualizován seznam autorizovaných zajišťoven a pojišťoven. V současné době jsou v Zambii zaregistrovány
dvě zajišťovny (Zambian Reinsurance Company Ltd a Prima Reinsurance Plc) a 23 pojišťoven: Madison General Insurance
Company Zambia Ltd, Madison Life Insurance Company Zambia Ltd, Diamond General Insurance Ltd, Goldman Insurance
Ltd, African Life Assurance Company Ltd, Phoenix of Zambia Assurance Company (2009) Ltd, Professional Life Assurance
Ltd, Professional Insurance Corporation Zambia Ltd, Mayfair Insurance Company Zambia Ltd, Advantage Insurance Ltd,
Blue Assurance Services (Z) Ltd, Meanwood General Insurance Company Ltd, General Alliance Insurance (Z) Ltd, ZSIC Life
Ltd, ZSIC General Insurance Ltd, Focus Insurance Company Ltd, NICO Insurance Zambia Ltd, African Grey Insurance Ltd,
Hollard Life Assurance (z) Ltd, Hollard Insurance Zambia Ltd, Barclays Life Zambia Ltd, Metropolitan Life Zambia Ltd, A
Plus General Insurance Ltd.

Další informace viz: http://www.boz.zm/; http://www.pia.org.zm/

1.7 Daňový systém

A. Přímé daně:

a) Zdaňování příjmů právnických osob:

• standardní sazba 35 %
• firmy obchodované na Lusacké burze 33 %
• Příjmy nad 250 mil ZMW v bankovním a telekomunikačním sektoru jsou zdaněny sazbou 45 %

Zvláštní sazby jsou uplatňovány pro zemědělce (10 %), vývozce tzv. netradičních komodit (15 %), obchodní aktivity
spojené s charitativní činností (15 %) a výrobce chemických hnojiv (15 %). Speciální daňový režim existuje rovněž pro
společnosti působící v těžbě (30%) či telekomunikacích. Společnosti operující v prioritních sektorech ekonomického
rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006, působící ve venkovských
oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od
placení daní, po další tři roky jsou jim daně sníženy o 50 % a po následující dva roky jsou jim daně sníženy o 25 %.
http://www.zda.org.zm/?q=content/investment-incentives

b) Zdaňování příjmů fyzických osob: Uplatňovány jsou progresivní sazby příjmů:

• do 3000 ZMW 0 %
• do 3800 ZMW 25 %
• do 5900 ZMW 30 %
• výše 35 %

c) Další přímé daně:

• Daň z dividend 15 %
• daň z úroků 15 %
• Daň z příjmu z licencí a manažerských a poradenských služeb 20 %
• Daň z nájmu 10%
• Daň z dluhopisů 15 %
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• Daň z provize 20 %

B. Nepřímé daně:

a) DPH: Standardní sazba DPH je16 %. Osvobozeny jsou základní potraviny, dodávky pro zemědělství, zdravotnictví a
školství, doprava, vodní hospodářství a prodej půdy, resp. obytných prostor.

b) Celní sazby: Výše celních sazeb se pohybuje v rozmezí od 0 % do 25 %.

Podrobné informace viz: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/zambia/paying-taxes/,
https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Zambia.pdf,
https://www.zra.org.zm/; http://www.zambialii.org/files/zm/legislation/act/2006/11/zdaa2006236.pdf;
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/et/Documents/tax/ZA_Fiscal_Guide_2015_29012015.pdf
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2. Zahraniční obchod a investice

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

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

mil. USD 2011 2012 2013 2014 2015*

Vývoz (fob) 8754 9521 10843 10220 7097

Dovoz (fob) -6454 -7926 -9195 -8595 -7637

služby -428 -344 -1058 -794 -439

Obchodní bilance 2299 1595 1648 1625 -540

Zdroj: EIU, *odhad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura vývozu Zambie (2015):

• Švýcarsko 23,4%
• ČLR 14,1%
• Konžská demokratická republika 13,4%
• Jihoafrická republika 6,1%
• SAR 4,9%

Teritoriální struktura dovozu Zambie

• Jihoafrická republika 31,3%
• Konžská demokratická republika 18,7%
• ČLR 9,3%
• Keňa 8,3%
• Indie 4,%

Hlavním obchodním partnerem Zambie je dlouhodobě Švýcarsko, jehož firmy (předně Glencore International AG) řídí
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většinu exportů mědi, aniž by ale byla přesně známa konečná destinace těchto vývozů. Dlouhodobě ale posiluje i pozice
dalších partnerů: Jihoafrická republika, ČLR, Konžská demokratická republika a Singapur. Dalšími významnými obchodními
partnery jsou Zimbabwe, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Indie a Egypt.

EU jako celek představuje třetího největšího exportního partnera Zambie a čtvrtého největšího dovozce do Zambie. V roce
2015 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 432,755 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 433,598 mil. Euro.
Největšími dovozci jsou Belgie a Itálie, největšími vývozci Velká Británie, Německo a Švédsko.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními vývozními komoditami Zambie jsou měď, kobalt, zinek, olovo, dále tabák, řezané květiny, kukuřice, zelenina a
bavlna.

Hlavními dovozními komoditami Zambie jsou stroje a strojní zařízení, dopravní prostedky, ropné produkty, hnojiva,
potraviny a textilní výrobky.

Z EU Zambie dováží strojní zařízení a dopravní prostředky (asi dvě třetiny dovozů), hnojiva, stavební materiály a potraviny,
vyváží pak měď a další nerostné suroviny, tabák a řezané květiny.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zambijská vláda začala zóny volného obchodu zřizovat díky japonské rozvojové asistenci v roce 2005. Existují zóny
dvojího druhu:

1. Multi-Facility Economic Zone, které jsou momentálně čtyři: Chambishi, Lusaka East, Lusaka South a Lumwana;
2. Industrial Park, které jsou dva: Ndola a Roma

Jejich činnost (včetně definovaných úlev pro investory) se řídí zákonem ZDA Act No. 11 z roku 2006. Podrobnější
informace jsou uvedeny na: http://www.zda.org.zm/?q=content/multi-facility-economic-zone-mfez a
http://www.zda.org.zm/?q=content/investment-incentives

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

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

FDI 1108 1732 1811 2500 N/A

celkové FDI N/A 11047 12524 15008 N/A

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2015

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Zambie

14/35 http://www.businessinfo.cz/zambie © Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

http://www.zda.org.zm/?q=content/multi-facility-economic-zone-mfez
http://www.zda.org.zm/?q=content/investment-incentives
http://www.businessinfo.cz/zambie


Přímé zahraniční investice hrají v zambijské ekonomice klíčovou roli a v roce 2014 dosáhly 2,5 mld. USD. Většina investic
se soustředí do oblasti těžby a primárního zpracování nerostného bohatství, zejména mědi. Teritoriálně jsou tyto investice
soustředěny především do oblasti tzv. Měďného pásu (Copperbelt). Sílí ale i příliv investic do průmyslu s vyšší přidanou
hodnotou, energetiky a služeb. Investoři působící v těchto segmentech jsou soustředěni v okolí hlavního města a podél
dopravních koridorů Lusaka – Ndola a Lusaka - Livingstone. V těchto oblastech se nachází též většina investorů
zaměřujících se na zemědělství a potravinářství.

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

Zambie je zemí otevřenou zahraničním investicím, v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve
všech produktivních odvětvích vč. zemědělství, důlního průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu a výroby
elektrické energie. Investice se řídí zákonem o ZDA (2006) a Obchodním zákoníkem (Companies Act, 1994). Vláda udržuje
a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu, tržní a investiční prostředí je liberalizované , zřízeny byly též
exportně orientované zóny. Od přílivu zahraničních investic si i nynější vláda slibuje především zlepšení stavu
infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikaci vývozu, nahrazení dovážených výrobků
místními a vytváření nových pracovních míst.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě
respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, musí být schváleno parlamentem a
investor musí dostat odpovídající kompenzaci. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. Pro
zahraniční investory neexistují žádná omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat
přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení
zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 99 let.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést,
mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení
podílu zahraničního subjektu. Článek 41 ústavy připouští vyvlastnění pouze v urgentním veřejném zájmu, ovšem za
podmínky odpovídající kompenzace. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění.

Zambie je třináctým největším africkým příjemcem přímých zahraničních investic. Jejich příliv zůstává tahounem
hospodářského růstu. Ačkoliv se těžiště zambijské ekonomiky (i zahraničních investic) stále nachází v těžbě a vývozu
surovin, přesouvá se postupně směrem ke komerčnímu zemědělství, průmyslu a službám.

Od roku 2007 je hlavním orgánem státní správy pro oblast zahraničních investic Zambia Development Agency (ZDA), kde
je rovněž zřízen tzv. jednotné místo "one-stop-shop" kde zahraniční investor zařídí všechny formality spojené se
založením firmy. http://www.zda.org.zm/

Zambie v řadě ukazatelů (korupce, podnikatelské prostředí...) obsazuje jednu z nejvyších příček v Africe. Země se přesto
potýká s řadou problémů, které její ekonomický rozvoj brzdí – zejména vysokou závislostí na klimatických podmínkách a
cenách těžených komodit na světových trzích, nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.
Praktickými překážkami jsou stále špatná infrastruktura (zejména elektřina), vysoké dopravní náklady, negramotnost a
nedostatek kvalifikovaných sil.

rok místo, index
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TI index korupce 2015 76 (ze 167)

Ekonomická svoboda (Heritage) 2016 106 (ze 178)

World Bank Doing Business 2016 97 (ze 189)

ZDA na základě zákona z roku 2006 nabízí následující investiční pobídky:

• Nulová daň ze zisku po dobu pěti let od uskutečnění investice;
• 50% snížení daně ze zisku v 6. až 8. roce od uskutečnění investice;
• 25% snížení daně ze zisku v 9. až 10. roce od uskutečnění investice;
• Pětileté osvobození od daně z dividend od prvního deklarovaného roku;
• Pětileté osvobození od cel na dovážené strojní vybavení;
• 100 % odpisy hodnoty kapitálových výdajů na zdokonalení podnikové infrastruktury.
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3. Vztahy země s EU
EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zambii a rovněž k největším obchodním
partnerům.

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

Delegation of the European Union to the Republic of Zambia and COMESA

Plot 4899, Los Angeles Boulevard, Longacres, P. O. Box 34871

Lusaka, Zambia

Telefon: +260 211250711 / 251140 / 250179 / 255583 / 255585

Fax: +260 211252336

E-mail: delegation-zambia@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek představuje třetího největšího exportního partnera Zambie a čtvrtého největšího dovozce do Zambie. V roce
2015 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 432,755 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 433,598 mil. Euro.
Největšími dovozci jsou Belgie a Itálie, největšími vývozci Velká Británie, Německo a Švédsko.

Zambie z EU dováží především strojírenské výrobky, dopravní prostředky, léky, chemikálie, elektrické přístoje a elektroniku
a v menší míře též potraviny. EU naopak dováží meď v různém stádiu zušlechtění a zpracování, drahokamy a potraviny.
Objem vzájemného obchodu se za posledních deset let cca ztrojnásobil.

Zambie je v rostoucí míře rovněž cílem evropských investorů v oblasti těžby a zpracování mědi a jiných přírodních zdrojů
a služeb. Zambie je díky svému členství v hlavních regionálních obchodních uskupení (SADC a COMESA) a lepšícímu se
podnikatelskému prostředí dobrou vstupní branou investorů na jihoafrické trhy.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Pro léta 2014 - 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Zambii připravena částka 484 mil. EUR (t.j. přibližně
stejný objem jako v předchozím 10. EDF). Největší část těchto prostředků by měla putovat do sektoru energetiky (244 mil.
EUR), dále zemědělství (110 mil. EUR) a na projekty podporující řádnou správu a dobré vládnutí (100 mil. EUR). Zbylých 30
mil. EUR bude vyhrazeno pro podpůrné mechanismy implementace EDF.

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/eu_zambia/dev_coop/index_en.htm,
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/projects/overview/index_en.htm,
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/grants_tenders/grants/index_en.htm

Přehled nejperspektivnější projektů EDF z pohledu českých subjektů (subdodavatelů, konzultantů):

1) Kariba dam rehabilitation project

Cílem projektu je zastavit proces eroze dna vývařiště největší světové přehrady (co do objemu zadržované vody). Cca 90
m hluboký kráter pod hrází, kam dopadá masa vody vypouštěná přes přepady, se totiž postupně rozrůstá směrem k
přehradní stěně a v budoucnosti může ohrozit její stabilitu s potenciálně katastrofálními důsledky pro oblasti na dolním
toku Zambezi. Na projekt počítající se spolufinancováním Světové banky či Africké rozvojové banky přispěje EU z 11. EDF
částkou 74 mil. EUR. Kromě zpevnění dna vývařiště se počítá i s rekonstrukcí výpustí a přepadů.

2) Strengthening market engagement in Zambia’s small-scale agriculture sector

Projekt o rozpočtu 15 mil. EUR si klade za cíl přispět k transformaci zambijského zemědělství (70 % zemědělců představují
drobní subsistenční rolníci) směrem ke komerční produkci. Zvýšená ziskovost této činnosti má přispět ke snížení chudoby
na venkově. Konkrétně by projekt měl zajistit lepší přístup k zemědělským vstupům, kapitálu i odbytištím; taktéž by měl
zvýšit kapacity zájmových/lobbyistických skupin zastupujících zájmy drobných zemědělců. Relevance projektu pro ČR
spočívá v existenci kvalitní reference a etablovaného českého realizátora v místě.

3) Support to strengthen electoral processes in Zambia

Projekt o rozpočtu 10 mil. EUR vychází především ze závěrů a doporučení volební pozorovatelské mise EU v Zambii v roce
2011. Jedním z identifikovaných a dosud neřešených problémů je například fluktuace finančních příjmů volební komise v
rámci volebního cyklu, což jí mj. znemožňuje účinnou decentralizaci své činnosti či průběžné aktualizace seznamů voličů.
Projekt má zefektivnit proces registrace voličů a sčítání hlasů, zvýšit angažovanost voličů a nevládních organizací v
přípravě volební legislativy, zlepšit mezistranický dialog vč. zprostředkovaného urovnávání konfliktů a zlepšit velmi
neuspokojivé zastoupení některých skupin obyvatel (žen, mládeže) ve volebním procesu.

4) Legal empowerment and enhanced justice delivery in Zambia

Projekt navazuje na aktivity podpořené z 10. EDF a zaměřuje se na zvýšení právní gramotnosti zambijské populace a
snížení počtu lidskoprávních kauz neřešených z kapacitních důvodů na straně justice. Jedna pětina celkového rozpočtu
(10 mil. EUR) má posloužit ke zvýšení akceschopnosti zambijského soudnictví.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR je v Zambii zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným
ekonomickým a mezinárodním postavením ČR, ale těží spíše z minulého postavení Československa. Za hlavní překážku
širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů.
Český vývozce se orientuje na jednorázové dodávky zboží, jen v omezené míře se daří navazovat dlouhodobější obchodní
vztahy.

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

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 6208 1105 4312 3731 4048

Dovoz 240 4366 71 194 90

Obrat 6448 5471 4383 3925 4138

Saldo 5968 -3261 4241 3537 3958

Zdroj: ČSÚ, v mil. USD

Bilance vzájemného česko-zambijského zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní, pouze v roce 2012 došlo vlivem
jednorázového vývozu hrnčířských produktů do ČR k propadu.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vyvážíme stroje a součásti strojů pro automat. zprac. dat, telekomunikační zařízení, antény, kotle na výrobu páry z vody a
jiných látek, díly, stroje textilní a kožedělné a jejich díly, přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící, zbraně a střelivo,
výrobky živočišného původu pro reprodukci dobytka, výrobky z plastů a kaučuku (dopravníkové pásy, .

Dovážíme zejména živá zvířata, tabák a přístroje záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu (reexport).
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Harare neregistruje žádnou vzájemnou výměnu v oblasti služeb. Potenciální možnosti však existují zejména v oblasti
cestovního ruchu.

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

V Zambii existuje jedna česká investice: Chovatelské družstvo Impuls, resp. jeho místní joint-venture Breeding Impuls
Zambia působí v oblasti inseminace skotu. Dále zde působí malá česká poradenská společnost Njovu Zambia.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání
zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928
Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.

• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech
občanských, v Londýně , 11.11.1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930
Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.

• Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska, Praha, 15. 2. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb.,
117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.

• Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Zambijské republiky a vládou Československé socialistické
republiky (Lusaka, 31. 3. 1967) nepublikováno

• Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8.
1980), nepublikováno

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky
(Praha, 28. 8. 1980), 54/1983 Sb.

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti
zdravotnictví a lékařských věd (Praha, 18. 6. 1987) 48/1989 Sb., 52/2006 Sb.m.s.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 2017 patří Zambie mezi země, v nichž spolupráce
pokračuje v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období. Pro rok 2015 byly prioritními sektory
rozvojové spolupráce v Zambii sektory zemědělství (konkrétně pak podpora chovu skotu), zdravotnictví (podpora
primární zdravotní péče) a vzdělávání. Do roku 2013 patřila mezi předměty rozvojové spolupráce také podpora sociální
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infrastruktury.

Kromě projektů v gesci České rozvojové agentury realizuje každý rok menší projekty v Zambii též Zastupitelský úřad ČR v
Harare. V roce 2015 realizoval ZÚ Harare dva MLP zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti sociálně slabých žen a
vybavení misijní kuchyně a jídelny pro děti.Dne 9. 6. 2015 byla v Lusace podepsána dohoda mezi ČRA a Nizozemskou
rozvojovou organizací SNV o spolupráci v Zambii. Smlouva se týká spolupráce a koordinace aktivit při realizaci projektů
zemědělství a potravinářství. Pro rok 2014/2015 udělila vláda ČR 4 stipendia zambijským studentům.

Česká republika každoročně zambijským občanům nabízí vysokoškolská stipendia (v roce 2015 a 2016 celkem čtyři místa).

Blíže viz:

• www.czda.cz
• www.mzv.cz
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0511 - Výrobky živočišného původu jen ne z
mrtvých zvířat

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap

HS 8701 – Traktory

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9016 - Váhy o citlivosti 5 cg a citlivější, i závaží

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 3102 - Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů

HS 3603 - Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

Chemie, plasty a gumárenský průmysl HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

HS 4012 - Pneumatiky pryžové, protektorované,
použité apod.

Kovozpracovatelský průmysl HS 7214 – Tyče, pruty jiné z železa n. oceli nelegované

HS 7308 – Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n.
oceli

Stavební průmysl HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s
pohonem

HS 8430 - Stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné

HS 9406 - Stavby montované

HS 8410 - Turbiny, kola vodní, regulátory

Energetický průmysl HS 8501 - Elektrické motory a generátory
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HS 8544 - Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované,
aj.

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku
vulkan

Důlní, těžební průmysl HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

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

Důlní, těžební a ropný průmysl

Perspektivní trh najdou všechny těžební, přepravní stroje a zařízení sléváren a rovněž všechny chemikálie využitelné při
extrakci minerálů a zpracování rud.

Energetický průmysl

Zvyšuje se poptávka po elektrické energii. Instalovaná kapacitaje nedostatečná, dochází k častým výpadkům el. proudu.
Existuje vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech a veřejných budovách, tak i výrobě. Uplatnění
najdou i zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů (např. solární elektrárny), včetně zapojení off-grid.

Kovozpracovatelský průmysl, plasty a gumárenský průmysl

V souvislosti se stavebním boomem Zambie zaznamenává rychlý růst dovozu konstrukcí a částí ze železa a oceli (stavební
ocel), plastových komponentů (možno rozšířit na všechny položky 39). Dále s rostoucím podílem automobilové dopravy
roste i poptávka po pneumatikách.

Stavební průmysl

Plán Link Zambia 8000 potenciál pro sektory stavebních strojů (8429, 8430). Zambijská poptávka po stavebních strojích od
nástupu nynější vlády v některých sektorech i zněkolikanásobila.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou
strategie rozvoje Zambijské republiky. S růstem zambijského zemědělství souvisí i strmě stoupající poptávka po

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Zambie

23/35 http://www.businessinfo.cz/zambie © Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

http://www.businessinfo.cz/zambie


zemědělské technice. Například u traktorů lze pozorovat téměř exponenciální růst dovozů z hodnoty 15 mil. USD v roce
2003 na 108 mil. USD v roce 2013. Obdobně se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství a průmyslových
hnojivech.

Vysoký potenciál existuje v chovatelském sektoru, konkrétně v oblasti umělé inseminace hospodářských zvířat. Díky
kvalitnímu českému referenčnímu projektu existuje další prostor pro dodávky české laboratorní techniky (HS4: 9012, 9016
aj.) a dalšího přístrojového vybavení a spotřebního materiálu spojeného s umělou inseminací dobytka.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop)

.

5.2 Kalendář akcí

Pořádané akce jsou přehledně uvedeny na http://10times.com/zambia/tradeshows
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Zambijský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel mimo městské aglomerace velmi nízká. Vývozce by se měl
orientovat na celou oblast SADECu nebo COMESa. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a
rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

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

Situace v Zambii je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve řadě zemích oblasti
(nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera….) existují i specifické faktory
jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s
místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Distribuci zboží v Zambii ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města.
Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Zboží je do Zambie většinou dováženo nákladními auty přes
přístav v Durbanu a Port Elisabeth (JAR), méně Beira (Mosambik), Dar es Salaam (Tanzánie) nebo Walvis Bay (Namibie).

Spotřební zboží lze na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní
distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce (Shoprite, Spar...). Základním kritériem většiny potenciálních
distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat jihoafrické
konkurenci. Přímý osobní styk s klientem je základním předpokladem prodejního úspěchu. ČR dosud nemá v Zambii
vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným
faktorem zůstává cena výrobku a kvalita záručních a pozáručních služeb.

Propagační materiály je nutno nabízet zásadně v anglické jazykové verzi. Místní zástupci kladou důraz na ochotu nových
dovozců investovat do marketingu.
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6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý a dlouhý proces.
Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací,
časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat fakturu, které musí
obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je
třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill),
balící listy (Packing List). Pro statistické účely je vyplňován formulář Import Declaration Form. Dovozce rovněž vyplňuje
formulář Zambia Revenue Authority (ZRA) form CE 20.

Výběrem cel a dalších daní je pověřen Zambijský finanční úřad – Zambia Revenue Autority (ZRA). Ten kromě toho vydává
i licence pro výrobní podniky osvobozené od některé z forem cel či daní, pro celní sklady a další regulace týkající se
dovozu a vývozu zboží. Verdikty ZRA je možno rozporovat prostřednictvím Revenue Appeals Tribunal. Příslušným
zákonem, řídícím výběr daní a cel je Customs and Excise Act.

Podle výše zmíněného zákona musí být veškeré dovozy deklarovány v bodě přechodu hranic, a to s výjimkou subjektů,
kterým byla ze strany ZRA udělena licence k celní deklaraci. ZRA používá pro celní deklaraci systém ASYCUDA z dílny
UNCTAD. Za příjem a zpracování celních dokumentů (formulář CE 20) a další podklady se platí správní poplatek (jednak
pro zanesení do systému ASYCUDA, jednak za zpracování údajů z formuláře). Přestože ZRA uvádí, že standardní doba
stanovení cla v případech, kdy je veškerá dokumentace uspokojivě připravena a kdy se jedná o prověřeného dovozce
hradícího cla prostřednictvím zvláštního bankovního účtu, nepřesáhne 8 hodin, zkušenosti ukazují na výrazně delší čekací
lhůty.

ZRA standardně uplatňuje k určení výše cla metodu c.i.f., od roku 2000 však postupně přechází na metodiku WTO. Při
porovnávání deklarované hodnoty zboží s podobnými importními případy ale může docházet ze strany celní správy ke
komplikacím.

Celní tarify jsou rozděleny do čtyř kategorií. Do prvních dvou spadají suroviny zatížené dovozním clem 0% - 5 %, do třetí
spadají polotovary (clo 15 %) a do čtvrté pak hotové výrobky zatížené clem 25 %. Zvýhodněné tarify jsou ale uplatňovány
na zboží mající původ ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa –
COMESA) a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC). Od cla jsou
osvobozeny dovozy léků, veterinárních léčiv a zboží, vybavení nemocnic, počítačové součástky, hnojiva a osivo, strojní
zařízení pro těžební průmysl a zemědělství. Další redukce cel jsou možné u některých investičních celků a zařízení a na
většinu materiálů a surovin, používaných místním zpracovatelským průmyslem. Zvýhodněné sazby mohou získat
rovněž noví investoři operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské
rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006 http://www.zra.org.zm/. Vybrané položky, jako jsou např. mýdla a rostlinné
oleje na vaření, podléhají zvláštním ochranářským celním sazbám.

Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami je dovážené zboží předmětem dalších administrativních,
fytosanitárních a jiných překážek. Administrativní překážky jsou často zdůvodňovány nároky na ochranu spotřebitelů.
Nejvíce se to dotýká dovozů kukuřice a z ní odvozených produktů, ovoce a zeleniny, drůbeže, mléka a mléčných
produktů. Dále jsou často různými způsoby omezovány dovozy dětského sušeného mléka, mořských plodů a ryb.
Nemalou zátěží pro dovozce jsou i korupční praktiky například na straně dopravní policie.
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Zvláštní certifikace je požadována pro dovozy masa a masných výrobků (Veterinární služba), rostli, rostlinných výrobků a
osiva (Mount Makulu Research Station), potravin a léků (Ministerstvo zdravotnictví and Úřad pro kontrolu léčiv) a střeliva
a zbraní (Zambijská policie) http://www.zra.org.zm/Good_Exportation_Importation.php. Zakázán je dovoz
pornografického zboží nebo zboží ohrožujícího veřejné mravy, zboží vyrobené vězni, objektů pocházejících z divokých
zvířad chráněných CITES (např. slonoviny).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc
ověřená notářem). Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál,
datum založení, jména všech statutárních zástupců. Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména a
následně společnosti či pobočky v obchodním registru Patents and Companies Registration Agency (PACRA). Dále se
vyžaduje registrace plátce daní na Zambia Revenue Authority a pro účely sociálního zabezpečení na National Pension
Scheme Authority.

Nejlepším způsobem je kontaktovat jednotné místo (One Stop Shop) při Zambia Development Agency, které by mělo
vyřídit všechny formality spojené se založením firmy. Byla zrušena povinnost minimálního kapitálu společnosti, polovina
řídících pracovníků místního podniku musí trvale sídlit v Zambii. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou
společnosti.

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

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby
jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech
hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: Daily Mail, The Post, Times of Zambia a
Lusaka Times. Původní monopol státní televize a rozhlasu ZNBC je postupně omezován vydáváním licencí pro další
stanice. V roce 2012 byly uděleny licence třem novým televizním stanicím: City Channel Cable Network Television, Prime
Television a Echo Television a několika FM rádiím.

Nová média, včetně sociálních sítí, zatím v Zambii hrají omezenou roli. Přesto i v této oblasti dochází k velmi rychlým
změnám a šíření internetu nabralo v posledních letech na rychlosti. Více než polovina obyvatel má nyní přístup k
mobilním telekomunikačním prostředkům, cca 9 % k internetu. Mobilní datové služby na bázi 3G byly na trh uvedeny v
roce 2011, k dispozici je nyní i připojení pomocí technologie WiMAX. Od poloviny roku 2014 jsou k dispozici mobilní
datové přenosy prostřednictvím technologie LTE (4G).

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2. Nejvýznamnější obchodně-prezentační akcí dostupnou
zahraničním firmám je Mezinárodní veletrh v Ndole, který se koná každoročně na přelomu června a července.

Vzhledem k neexistujícímu povědomí zambijských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu
výrazná, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické i evropské, americké a asijské
konkurenci. Veškeré marketingové agentury v Zambii musí být ze zákona registrovány při Zambijském marketingovém
ústavu (Zambia Institute of Marketing).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Zambii
registrovat (PACRA).

Zambie je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranuduševního
vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zambie
signatářem dohody TRIPS. Zambie je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Ochrana
duševního vlastnictví je dále zohledněna v zambijské ústavě i šestnácti zákonech (mj. Copyright and Performance Rights
Act z roku 2010, Registered Designs Act z roku 1994, Patents Act z roku 1987 aj.).

V praxi však implementace mezinárodních závazků i vlastní legislativy není na dostatečné úrovni. Prodej pirátských
hudebních nahrávek, filmů počítačového softwaru je nicméně velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit.
Zambijská vláda v dubnu 2015 avizovala novou kampaň za pozvednutí standardů na tomto poli. Mj. hodlá důsledněji
prosazovat ochranu některých druhů originálního zboží ochrannými prvky a trestat padělatele.

6.6 Trh veřejných zakázek

Zambijská správa veřejných zakázek (Zambia Public Procurement Authority) publikuje veškeré státní zakázky a tendry v
hodnotě nad 80000 USD, v roustoucí míře přitom využívá webové stránky www.zppa.org.zm. V roce 2015 ZPPA ohlásila
spuštění plně elektroncikého systému veřejných zakázek (E-GP system), který má mj. usnadnit účast zahraničních subjektů
v tendrech. Většina tendrů nicméně nadále zůsátává dostupná pouze v tištěném tisku.

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě
před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

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

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro
předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence).
V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat způsob a místo řešení sporů. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny
vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování
a mimosoudní vyrovnání. Soudy jsou sice vcelku objektivní, jejich rozhodování je ale pomalé.

Zambie je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání
investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních arbitrážních
rozhodnutí z roku 1958. Na základě zákona Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act jsou v Zambii uznávány
rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Zákon o investicích stanovuje, že poškozená strana by nejprve měla vést
soudní spor u Zambian High Court, pokud neuspěje, může spor řešit v zahraničí. Rohodnutí tohoto soudu pak Zambie
uzná. Arbitráž je možná i v zahraničí.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a
dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, při přípravě doby
jednání je zpravidla nutné plánovat rezervu.

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v
obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě
(vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra
však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních
institucí jsou zdlouhavé. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů.

Oficiálním jazykem země je angličtina, ale v Zambii se hovoří dalšími cca 70 jazyky, z nich většina patří do jazykové
skupiny bantu. Sedm z nich (bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanya) je využíváno i pro vzdělávací a
administrativní účely.

Oficiální měnou je zambijská kwacha, dělí se na 100 ngwee. Průměrný kurz 2015: 1 USD = 8,63 KW, (k 10. 5. 2016 je kurz 1
USD = 9,9 KW. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami jihoafrický rand a USD. Na zambijském
vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Oficiální státní svátky:

• 1. leden - New Year´s Day (Nový rok)
• Velikonoční pátek, pondělí (pohyblivé)
• 1. květen - Worker´s Day (Svátek práce)
• 25. květen - Africa Day (Den Afriky)
• první pondělí v červenci - Heroes´ Day (Den hrdinů)
• první úterý v červenci - Unity Day (Den jednoty)
• první pondělí v srpnu - Den zemědělců
• 24. říjen - Den nezávislosti
• 25. prosinec - Christmas Day (1. svátek vánoční)
• 26. prosinec - Boxing Day (2. svátek vánoční)

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba úřadů, bank a obchodů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. O
sobotách pak od 8:30 do 12:00. Supermakety mají otevřeno každý den do 20:00.

Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou
zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).
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6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Dokumenty:

Cesovatel musí mít platný cestovní pas, a to alespoň 90 dnů od data vydání víza. Rodiče cestující s dětmi mohou být
vyzváni k předložení jejich rodných listů. V případě, že přijíždí do Zambie ze země s epidemickým výskytem žluté zimnice,
může být vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s platnou vakcinací proti této nemoci. Tentýž doklad vyžadují např. i
imigrační orgány Jihoafrické republiky u všech osob, které podle záznamů v cestovním dokladu v minulosti navštívily
Zambii.

Víza - režim vstupu:

Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup
lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv.
Appendix B. V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou
částku). Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o
prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Vícerázová víza se na
hranicích neudělují.

Poplatky za víza (platné v květnu 2016):

• vízum pro jeden vstup 50 USD
• vízum pro dva vstupy 80 USD
• vízum pro více vstupů 80 USD
• jednodenní vízum 20 USD

Na vybraných přechodech (včetně mezinárodních letišť v Lusace a Livingstonu) probíhá pilotní projekt výdeje jednotného
víza za 50 USD opravňujícího návštěvu Zambie i Zimbabwe (tzv. Univisa). Praktických zkušeností s tímto postupem je však
zatím málo.

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz
http://www.zambiaimmigration.gov.zm/).

Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Zambie v Berlíně, kde je nutno žádat o víza za jiným než
turistickým účelem:

Embassy of the Republic of Zambia

Axel-Springer Strasse 54 A

10117 Berlín

tel.: + 49 30 2062940

fax: + 49 30 20629419
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web: www.zambiaembassy.de

Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Zambie, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Kriminalita v Zambii je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně. Je dbát
obecných zásad bezpečnosti a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí
pozornost. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Riziko loupežných
přepadení je nejvyšší v chudinských čtvrtích Lusaky a v oblastech hraničících s Konžskou demokratickou republikou.
Přesuny vozem je lépe provádět za světla, jízda v noci je riskantní (neosvětlená vozidla, zvířata na silnici aj.), vůz je lépe za
jízdy zamykat.Rovněž se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních
zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je
zakázáno.

Obchody jsou v Lusace a větších městech velmi dobře zásobeny. V samotné Lusace, ale i ve všech větších městech, již
existuje několik velkých nákupních center odpovídajících standardům známým například z ČR. V těchto místech, ve
větších hotelích a na moderních benzinových pumpách je možné platit běžnými platebními kartami (nejlépe VISA),
postupně se rozšiřuje i síť bankomatů. Na většině dalšího území je přesto platba v hotovosti stále jedinou možností.
Směnit lze maximálně 1000 USD/den (5000 USD/měsíc).

Před cestou do Zambie by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze
například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze
absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici,
tetanu, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat profylaxi
proti malárii. Je třeba se vyhnout kopupání ve stojatých vodách (včetně jezer), kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není
k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda
používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná,
nedoporučuje se však k pití. V Zambii je velmi rozšířeno onemocnění AIDS.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na
jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se
specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků
jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat
malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s
rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Zambii volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou
až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné
následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si
ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím
výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

V Zambii se jezdí vlevo. Řidiči musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h a
mimo obec 100 km/h, kontroly jsou často zaměřené na vybírání pokut. Příslušníci policie, pod jakoukoliv záminkou,
požadují zaplacení “pokuty”, nevracejí zadrženým řidičům jejich doklady, čímž z nich činí svá rukojmí. Doporučuje se
zachovat maximální klid a předkládat pouze legalizované kopie dokladů.
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Veřejná doprava je funkční. Železniční doprava funguje na trati do Tanzánie a Lusaka – Livingstone, spolehlivost a kvalita
těchto spojů je však velmi proměnlivá. Přímé letecké spojení do Evropy z Lusaky neexistuje, cestovat lze společností
Emirates přes Dubaj či přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Vnitrostátní lety zabezpečuje
např. společnost Proflight. V zemi a regionu dále působí několik malých soukromých (charterových) či nízkonákladových
společností (Fastjet). Nejlepším způsobem vnitrostátní dopravy je dálkový autobus – linky spojují všechna velká města v
Zambii i v okolních zemích.

Celní předpisy:

Bezcelně je možno dovézt zboží pro osobní potřebu, m.j. 400 kusů cigaret nebo 500 g tabáku a celkem 2,5 litru
alkoholických nápojů. Pro statistické účely se vyžaduje celní prohlášení při dovozu zahraniční měny a zboží přesahující
5000,- USD. Množství dovážené zahraniční měny není omezeno. V Zambii existuje velmi přísný zákon proti pašování drog,
za které jsou považovány i některé běžné léky. Na dovoz léků je vždy nutné mít původní lékařský předpis. Vývoz přírodnin
je povolen pouze se souhlasem Zambia Wildlife Authority. Bližší informace je možné získat na webových stránkách
Zambijského celního úřadu: www.zra.org.zm

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz
http://www.zambiaimmigration.gov.zm/). Zambijská vláda upřednostňuje, aby případní zahraniční investoři vyškolili a
zaměstnali místní síly a dali jim přednost před zaměstnáním cizinců. Při posuzování žádostí o pracovní povolení se dále
přihlíží k tomu, zda bude zaměstnání konkrétního cizince znalostním či kapitálovým přínosem pro státní hospodářství a
zda nebude představovat potenciální finanční zátěž pro vládu.

Podmínky pro zaměstnání cizinců se liší v soukromém, vládním a polostátním či nevládním sektoru. V každém z těchto
případů je však nutné žádat o pracovní povolení před příjezdem do země. Mj. je požadován výpis z trestního rejstříku,
dokumentace potvrzující požadovanou kvalifikaci, oficiální nabídka práce, platný pas, vyplněná žádost (form 23) a dvě
pasové fotografie.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla sice uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987),
podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese
této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční
hotovost.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých
zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený
transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově zpravidla není dostupná ani nejzákladnější péče. Podstatné je tedy
vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Doporučená lékařská zařízení : viz kapitola 7.3.
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7. Kontakty
V Zambii je Česká republika zastoupena prostřednictvím svého velvyslanectví:

Embassy of the Czech Republic

4, Sandringham Drive, Alexandra Park Harare Zimbabwe

Tel.:+263 4 700 636 nebo +263 4 250 451 Fax: +263 4 792 950 E-mail: embassy@czeharare.com Web: www.mzv.cz/harare
Poštovní adresa: P. O. Box 4474, Harare, Zimbabwe

Teritoriální působnost ZÚ: Zimbabwe, Zambie, Malawi, Mosambik

V Zambii není žádný generální ani honorární konzulát České republiky.

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

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 Zambii neexistuje žádné zastoupení Českých center, CzechTradu, CzechInvestu ani CzechTourismu.

Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu.

Czech Trade, 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg

Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,

Tel: +27 11 5190902

Web: www.czechtrade-sa.co.za

E-mail: johannesburg@czechtrade.cz
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• pomoc v nouzi: 999
• nouzové linky ambulance a policie: 991
• hasičský sbor 993

Spolehlivost těchto spojení je však proměnlivá, obzvláště pak mimo hlavní město.

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. Ve třech městech fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby
Special Emergency Services (www.ses-zambia.com):

• Lusaka - mobil: +260 977 770305, +260 977 770302; tel: +260 211 273302-7;
• Livingstone - mobil: +260 977 740307, +260 977 740308; tel: +260 332 2330;
• Kitwe - mobil: +260 977 770306, +260 977 770306; tel: +260 221 1182

Nemocnice:

• Care for business: Addis Ababa drive, Lusaka. Tel. :254396/252917/255730
• Coptic Hospital : plot 11304, Manchichi Road, Lusaka – Tel : 290 508/237 584

7.4 Internetové informační zdroje

• Úřad vlády www.state.gov.zm
• Ústřední statistický úřad www.zamstats.gov.zm

Média a tiskové agentury:

• Daily Mail www.daily-mail.co.zm
• The Post www.postzambia.com
• Times of Zambia www.times.co.zm
• Lusaka Times www.lusakatimes.com
• Zambian National Broadcasting Corporation www.znbc.co.zm
• Zambia Reports www.zambiareports.com
• Zambia News and Information Services www.zanis.org.zm
• Zambia 24 www.zambia24.com

Tiskový přehled s významným podílem ekonomického zpravodajství:

• Zambia Weekly www.zambia-weekly.com

Agentury na podporu obchodu a investic a další využitelné zdroje informací:

• Zambia Development Agency www.zda.org.zm
• Zambia Business Licensing Portal www.businesslicenses.gov.zm
• Patents and Companies Registration Agency www.pacra.org.zm
• Zambia Revenue Authority www.zra.org.zm
• Public Procurement Auhority www.ppa.org.zm
• Zambiz www.zambiz.co.zm
• Mpoto www.mpoto.info
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Další odkazy:

• Zambia National Tourist Board www.zambiatourism.com
• Zambia Privatisation Agency www.zpa.org.zm
• Zambia Investment Centre www.zic.org.zm
• Export Board of Zambia www.ebz.co.zm
• Zambia Revenue Authority www.zra.org.zm
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