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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:

Somálská demokratická republika
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya (somálsky)
Al–Džumhúríja ad–Dímúkratíja as–Somálíja (arabsky)

Složení vlády:

Vnitropolitický vývoj v Somálsku byl v roce 2016 charakterizován zejména přípravami na parlamentní a prezidentské
volby. Souběžně vedle sebe probíhal proces federalizace Somálska a jeho stabilizace – tedy posilování jeho institucí,
bezpečnostní architektury a připravenosti zvládnout volební cyklus. Navzdory průtahům ze strany nespokojených
poslanců se podařilo dohodnout kompromisní návrh, podle kterého vznikne dvoukomorový parlament. Dolní komora je
tak tvořena 275 poslanci zvolenými na základě klanové formule (tzv. model 4.5, kdy vybírají sbory volitelů, celkem cca
14 000 volitelů, všeobecné volební právo by mělo být zavedeno pro volby v roce 2020), horní pak 64 zástupci jednotlivých
federálních států.

Novým somálským prezidentem pak byl 8. února 2017 zvolen Mohamed Abdullahi Farmajo Mohamed, který tak porazil
dosavadního prezidenta Hassan Sheikh Mohamuda. Prezidenta z více než dvacítky kandidátů vybrali na společném
zasedání poslanci obou komor somálského parlamentu. První kolo ještě vyhrál dosavadní prezident, ve druhém však jasně
převážil Mohamed Abdullahi Farmajo Mohamed, který získal 184 hlasy oproti 97 pro Hassana Sheikh Mohamuda.
Nově zvolený prezident jmenoval vládu 21. března 2017:

Předseda vlády - Hassan Ali Khayre
Místopředseda vlády - Mahdi Ahmed Guled
Ministr zahraničních věcí - Yusuf Garaad Omar
Ministr vnitra a federálních záležitostí - Abdi Farah Juxa
Ministr financí - Abdirahman Duale Beyle
Ministr obrany - Abdirashid Abdullahi Mohamed
Ministr školství - Abdirahman Dahir Osman
Ministr záležitostí ústavy - Abdirahman Hoosh Jibril
Ministryně humanitárního a krizového řízení - Maryam Qasim Ahmed
Ministr plánování a hospodářské podpory - Jamal Mohamed Hassan
Ministryně přístavů a námořní dopravy - Maryan Aweys
Ministr letecké dopravy a letectví - Mohamed Abdullahi Salad

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Somálsko

2/18 http://www.businessinfo.cz/somalsko © Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

http://www.businessinfo.cz/somalsko


Ministr pošt a telekomunikací - Abdi Anshur Hassan
Ministr hospodářského zvířectva a pastvin - Sheikh Nur Mohamed Hassan
Ministryně obchodu a průmyslu - Khadra Ahmed Dualle
Ministr veřejných prací a obnovy - Abbas Abdullahi Sheikh Siraji
Ministr náboženských záležitostí - Iimaan Abdullahi Ali
Ministryně pro ženy a lidská práva - Deeqa Yasin Hajji Yusuf
Ministr národní bezpečnosti - Mohamed Abukar Islow Dualle
Ministr zemědělství - Said Hussein Iid
Ministr zdravotnictví a sociální péče - Fowsiya Abiikar Nur
Ministr rybolovu a mořských zdrojů - Abdirahman Mohamed Abdi Hashi
Ministryně mládeže a sportu - Khadijo Mohamed Diriye
Ministr informatiky - Abdirahman Omar Osman
Ministryně spravedlnosti - Hassan Hussein Hajji
Ministr práce - Salah Ahmed Jama
Ministr energetiky a vody - Salim Aliyow Ibrow

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

• Počet obyvatel: 10,8 mil. (2015, dle SB)
• Průměrný roční přírůstek: 2,5 % (2015, dle SB)
• Demografické složení: 50,2 % ženy, 49,8 % muži (2015, dle SB)
• Národnostní složení: Somálci 85 % (Daarood, Hawiye, Dir, Isaaq, Murile, Garre, Shiikhaal, Madhibaan, Yibro iyo Ciise

Jabuuti); Bantu a další (včetně 30 000 Arabů) 15 %
• Náboženské složení: islám (99,8 %), křesťanství (0,1 %)

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.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2013 2014 2015

521 537 549

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2013 2014 2015

5 350 5 650 5 930

Míra inflace: n/a
Míra nezaměstnanosti: 6,6 % (2016, dle odhadu ILO; skutečnost však bude mnohem vyšší)

Očekávaný vývoj v teritoriu:
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V Somálsku došlo po vypuknutí občanského konfliktu v r. 1991 ke zhroucení veškerých státních institucí. Až v r. 2009
tehdejší přechodná vláda obnovila např. činnost Centrální banky Somálska, která aktuálně slouží jako fiskální a finanční
prostředník pro stávající Federální vládu Somálska, zřízenou v r. 2012.

Somálská ekonomika je ve své podstatě ekonomikou stínovou, která je založena na chovu dobytka (dle odhadů FAO
vyvezlo Somálsko v r. 2015 do zemí Arabského zálivu celkem 5 miliónů kusů dobytka, převážně koz, ale i skotu a
velbloudů), peněžních poukazech a telekomunikacích. Nomádi a pastýři tvoří hlavní skupinu obyvatelstva země. Rozvoji
somálského hospodářství brání neúnosná bezpečnostní situace, nedostatečná infrastruktura i omezené finanční zdroje.
Závislost na jediné komoditě exportu zvyšuje zranitelnost země vůči vnějším podmínkám. Možnosti federální vlády získat
prostředky na realizaci rozvojových programů za účelem hospodářské obnovy země jsou omezené na příjmy z přístavu,
letiště a hotelů v Mogadishu, příjmy od telekomunikačních a elektrotechnických společností a příjmy z peněžních
převodů.

Veškerá ekonomická data jsou založena na odhadech. V přepočtu na obyvatele je Somálsko celosvětově pátou nejchudší
zemí (po Malawi, Burundi, Středoafrické republice a Nigeru). V případě Somálska je ovšem příjem na obyvatele o cca 20 -
40 % vyšší, než HDP na obyvatele, když rozdíl tvoří poukazy somálské diaspory ze zahraničí. Tyto poukazy, jejichž výše se
odhaduje na 1,2 - 2 mld. USD, jsou pro somálskou ekonomiku naprosto zásadní: jejich prostřednictvím je financována jak
přímá spotřeba, včetně výdajů na vzdělání a zdravotnictví, tak investice, směřující aktuálně zejména do výstavby obydlí.
Dalším důležitým zdrojem je rozvojová a humanitární pomoc donorů, která v r. 2015 představovala cca 1,25 mld. USD.

V budoucnu by mohl vzrůst i význam pěstování obilnin a rybolov. Je rovněž pravděpodobné, že země disponuje dosud
neobjevenými ložisky ropa a plynu.

Zahraniční obchod země zaznamenal v posledních letech významný růst. Odhad pro výši dovozů r. 2014 je 3,5 mld. USD,
hlavní položky představují cukr, khat, pšenice a pšeničná mouka, rýže, jedlý olej a dále stavební materiály a paliva. Odhad
vývozu r. 2014 je 819 mil. USD; zde převažují živá zvířata, dalšími položkami jsou uhlí, ryby a kůže a kožky. Deficit
obchodu je financován již zmíněnými poukazy diaspory i přímou podporou donorů. Hlavními partnery ve vývozu jsou
SAE, Jemen, Saudská Arábie a Oman; zdrojem dovozů jsou Džibutsko, Indie, Omán, Čína, Keňa a Pákistán.

Nutnými podmínkami pro dosažení hospodářského růstu v nadcházejícím období je udržení křehkého míru v jižní a
centrální oblasti země, úspěšné zadržování milicí Al Shabaab ze strany jednotek Africké Unie AMISOM a rozšíření území
pod kontrolou federální vlády. Investice, obchod a fiskální politika se budou nadále zásadně odvíjet od bezpečnostní
situace. Zdrojem růstu bude nadále domácí spotřeba, v případě zlepšování bezpečnostní situace lze očekávat
nástup investic, zejména do klíčového sektoru živočišné výroby. Pro zajištění udržitelnosti hospodářského růstu bude
ovšem nutné zvýšit exportní výkonnost, což bude vyžadovat realizaci základních ekonomických reforem. Jde zejména o
zřízení životaschopného a řádně dozorovaného bankovního sektoru, stejně jako o zavedení fiskálních reforem, které by
byly základem kredibilního státního rozpočtu - v současnosti jsou hlavním zdrojem příjmů dovozní cla a dalších daně z
obchodní činnosti, nezanedbatelnou roli hrají rovněž donorské příspěvky - je třeba posílit roli daní z příjmu i nepřímých
daní.

Sociálně-ekonomické ukazatele Somálska jsou velmi nízké. Pouze jeden ze tří Somálců má přístup k nezávadné vodě;
jedno z deseti dětí umírá před dosažením jednoho roku věku a jedna z 18 žen zemře během porodu. Úzká ekonomická
základna a nestabilní makroekonomické prostředí neumožnují generovat dostatečné příjmy vlády pro rekonstrukci země
a rozvoj. Je vyvíjeno značné úsilí pro podporu soukromého podnikání a tvorbu pracovních míst pro mladistvé, pokračuje
snaha o diverzifikaci zemědělské a živočišné výroby a rybolovu.

Ministerstvo plánování a Mezinárodní spolupráce zahájilo již polovině roku 2015 práce na přípravě Národního
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rozvojového plánu (National Development Plan - NDP) coby rámce obnovy země po r. 2016. Plán má definovat prioritní
oblasti na pětileté období a stanovit vnější i vnitřní potřeby financování a jeho hlavní zdroje. Jedná se o základní
strategický dokument, který bude základem pro celkovou fiskální strategii i ostatní rozvojové plány jednotlivých
odvětvoví.
Mise MMF do Somálska v listopadu 2016 doporučila jako jeden ze svých závěrů pokračovat na tvorbě NDP, který by měl
zahrnovat i cestovní mapu budování institucí a sociální záchranné sítě, stejně jako zlepšení podnikatelského prostředí a
podporu aktivit soukromého sektoru.

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

Výdaje Federální vlády Somálska (mil. USD, dle SB):

2012 2013 2014 2015

USD mil. % HDP USD mil. % HDP USD mil. % HDP USD mil. % HDP

Výdaje 35,1 117,4 151,1 199,0

Opakované
výdaje

35,1 1,0 117,4 3,2 150,9 3,8 184,5 4,5

mzdy
zaměstnanců

13,5 0,4 51,9 1,4 77,2 2,0 79,1 1,9

nákup zboží
a služeb

18,9 0,5 54,5 1,5 57,6 1,5 75,8 1,9

granty 2,7 0,1 7,5 0,2 10,1 0,3 15,2 0,4

nepředvídané
výdaje

0,0 - 3,5 0,1 3,8 0,1 2,7 0,1

nedoplatky 0,0 - 0,0 - 2,2 0,0 11,7 0,3

Kapitálové
výdaje

0,0 - 0,0 - 0,2 0,0 14,5 0,4

HDP (bez
Somalilandu)

3 458 3 695 3 935 4 059

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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• Platební bilance za posledních 5 let: n/a
• Devizové rezervy: n/a
• Veřejný dluh vůči HDP: n/a
• Zahraniční zadluženost (2014, dle CIA): 2 920 mil. USD
• Dluhová služba: n/a

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka, The Somali Central bank, se po svém kolapsu na počátku občanské války r. 1991 pokouší o obnovení
svých aktivit. Aktuálně funguje jako fiskální a finanční činitel vlády a s pomocí Světové banky zavádí nutná technická
řešení. V hlavním městě funguje několik soukromých bank, jejich působnost však nepřesahuje jeho rámec. V celém
Somálsku úspěšně působí bankovní servis a systém zasílání peněz zvaný Dahabshiil.

1.7 Daňový systém

V současnosti dosud neexistuje.
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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

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB):

2013 2014 2015

vývoz 14,5 14,5 14,5

dovoz 62,1 61,7 61,7

saldo - 47,6 - 47,2 - 47,2

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Příjemci somálských vývozů: SAE, Jemen, Omán, Indie
Vývozci do Somálska: Džibutsko, Indie, Omán, Čína, Keňa Pákistán

2.3 Komoditní struktura

Vývoz: hospodářská zvířata, banány, kožky, ryby, dřevěné uhlí, železný šrot
Dovoz: hotové výrobky, ropné produkty, potraviny, stavební materiál, khat

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi nejsou.

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

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

102,0 107,3 446,0 434,0 516,0
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Zásadní investice byla ze strany francouzské firmy Total do výzkumu potenciálních ropných nalezišť.

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

Institucionální omezení ani pobídky pro vstup zahraničního kapitálu nejsou. Snahou vlády bude vytvořit podmínky pro
přilákání zahraničních investorů.
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3. Vztahy země s EU
EU představuje pro Somálsko hlavního partnera v oblasti obrany, budování státu a jeho institucí, rozvojové a humanitární
pomoci, atd. V politické oblasti ovšem EU ztrácí svůj vliv vzhledem k působení arabských států, Turecka a dalších aktérů
v zemi, kteří nejsou tolik kritičtí k všudypřítomné korupci a porušování lidských práv.
V oblasti obrany EU financuje misi AMISOM, EUTM (tréninková mise pro národní síly Somálska), protipirátskou misi EU
NAVFOR Atalanta a námořní misi pro zvýšení námořních kapacit v Rohu Afriky EUCAP NESTOR.
Pomoc v oblasti budování státu se řídí Somálským kompaktem přijatým v roce 2013. V rámci 11. EDF je pro Somálsko na
období 2014-2020 alokováno 286 milionů euro (od roku 2008 podpora Somálsku dosáhla 1,2 miliardy euro skrze různé
mechanismy Unie). Hlavními oblastmi podpory ze strany EU je budování státu a míru (state and peace building),
potravinová bezpečnost a odolnost a vzdělávání. Somálsko získává prostředky také skrze Svěřenecký fond EU pro Afriku,
naposledy na boj s následky klimatického jevu El Niňo.

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

Kontakty na příslušnou Delegaci EU v Nairobi:
EU Delegation to Somalia
P.O.Box 30475 - 00100
Nairobi, Kenya
tel.: + 254 020 271 2380 / 3250
fax: + 254 020 271 0997
e-mail: delegation-somalia@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Údaje nejsou k dispozici.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu
k energiím. Seznam projektů a další podrobnosti dle EEAS.
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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

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 0 879 798 196 166

dovoz 348 255 355 122 222

bilance - 348 624 443 74 - 56

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2016, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Netto (kg) USD tis.

1. 870830 Brzdy,servobrzdy;části,součásti760 62

2. 870880 Sytémy
závěsné;části,součásti

130 37

3. 870870 Kola;části,součásti,příslušenství367 23

4. 851762 Zařízení pro
příjem,konverzi,vysílání
hlasu,dat

60 13

5. 870893 Spojky;části,součásti 20 5

6. 842123 Filtry
olejové,benzínové pro
motory spalovací

81 5
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7. 401699 Výrobky ost.z kaučuku
vulanizovan,ne
tvrdého

5 3

8. 870894 Volanty,sloupky,skříně
řízení;části,součásti

8 3

9. 401039 Ostatní převodové
pásy

6 3

10. 401110 Pneumatiky nové
pryžové pro vozidla
os.motor.

216 3

Celkem vývoz ČR do
Somálska 2016

166

Hlavní položky českého dovozu (r. 2016, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Netto (kg) USD tis.

1. 841810 Zař.chladicí,mrazicí
kombin,samost.dveře

14 450 93

2. 830590 Zboží kancelářské
ostatní z kovů
obecných

10 619 50

3. 711890 Mince ostatní 5 46

4. 711810 Mince(ne zlaté),ne
platidlo zákonné

38 24

5. 848180 Kohouty aj výrobky
armaturní pro potrubí

267 7

6. 330720 Dezodoranty
osobní,přípravky proti
pocení

20 1

Celkem dovoz ČR ze
Somálska 2016

222
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Somálskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

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

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Somálsko nebylo v r. 2016 příjemcem české rozvojové ani humanitární pomoci. Humanitární pomoc ze strany EU v roce
2016 dosáhla 246 milionů euro (40 % celkové humanitární pomoci Somálsku).

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012 2013 2014 2015

998,6 1 054 1 109 1 254

Mezi hlavní donorské země patří EU a USA. Projekty EU zahrnují obnovu a rozvoj společnosti, obnovu venkova a základní
zdravotnickou péči v Puntlandu.
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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

Vzhledem k nestabilní situaci není země perspektivní s výjimkou realizace rozvojových projektů financovaných
mezinárodními institucemi (těžební průmysl, zemědělské technologie, energetika, spoje a infrastruktura). Potenciál je ve
větší míře ve stabilním Somalilandu - energetika, zpracování masa, ryb, zemědělské technologie.

Aktuální sektorové příležitosti pro Somálsko

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

5.2 Kalendář akcí

V Somálsku nejsou plánovány žádné akce, v zemi se nekonají ani žádné veletrhy či výstavy.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Somálsko

13/18 http://www.businessinfo.cz/somalsko © Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SO
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SO
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SO
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SO
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SO
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/somalsko


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

Vzhledem k situaci v zemi a omezené kapacitě trhu jsou případné dovozy realizovány přímo.

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

Centrální systém se za desetiletí občanské války zhroutil a dovozní podmínky nelze celoplošně jednoznačně specifikovat.
Předpokládají se nicméně běžně užívané dokumenty. Ochrana domácího trhu není centrálně zavedena.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nejsou specifikovány.

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

Není využíváno.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V rámci Somálska je irelevantní.

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Rizika jsou dány celkovou situací v zemi. Somálsko je dle klasifikace OECD (a potažmo EGAPu) hodnoceno jako
nepojistitelné. Převládá barterový obchod, v ostatních případech se doporučuje užívat neodvolatelný akreditiv otevřený u
renomované zahraniční banky. Jakékoliv obchodní aktivity jsou vysoce rizikové.

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

Většina obchodu Somálska je realizována prostřednictvím kanceláří v Dubaji, která tak je efektivním obchodním centrem
země. Většina dovozů rovněž prochází Dubaje, kde jsou překládány z větších plavidel na malé plachetnice (pouze
Boosaaso a Berbera jsou schopny, vzhledem k relativně dobré bezpečnostní situaci, přijímat větší plavidla).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: somálština (oficiální), arabština, italština, angličtina

Státní svátky:

• 1. leden – Nový rok
• 1. květen – Den práce
• 26. červen – Den nezávislosti
• 1. červenec – Den založení republiky
• 28. listopad – Svátek obětování

Kromě výše uvedených se slaví rovněž muslimské svátky Id al-Fitr, Id al-Adha a Ashura, jejichž konkrétní datum závisí na
muslimském kalendáři.

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

Situace je proměnlivá, je třeba se vždy informovat na aktuální stav. Cesta do teritoria se však vzhledem k bezpečnostní
situaci zásadně nedoporučuje. Návštěva Somalilandu je z bezpečnostního hlediska v pořádku. Přímý let existuje z Addis
Abeby do Hargeisy i Berbery.

Obecně lze za klidnější oblasti považovat sever země (Somaliland); naopak kritická je situace v hlavním městě Mogadishu.
Před případnou cestou, kterou nelze v žádném případě doporučit, je ovšem nutno se informovat na aktuální stav.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Somálsku irelevantní.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

S místní zdravotnickou péčí nejsou zkušenosti; vzhledem k místním podmínkám ji však v žádném případě
nedoporučujeme vyhledat. V zemi existují tyto nemocnice:

• Puntland Hospital
• Edna Hospital
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• Badhan Hospital
• Berbera Regional Hospital
• Gardho General Hospital
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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

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P. O. BOX 3108
tel.: +251 11 5516382; Fax: +251 11 5513471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/addisabeba

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou v Somálsku zastoupeny.

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

Nejsou známa.

7.4 Internetové informační zdroje

• UNDP in Somalia www.so.undp.org/content/somalia/en/home.html
• BBC profil Somálska www.bbc.com/news/world-africa-14094503
• portál vlády Somalilandu http://somalilandgov.com
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• zpravodajský portál Somalilandu www.somalilandpress.com
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