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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: Afghánská islámská republika (Islamic Republic of Afghanistan, Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanestan
/darí/, Da Afganistan Islami Jomhoriyat /paštó/),

Krátká forma: Afghánistán

Složení vlády (k 24.5. 2017): Hlavou státu je prezident Ashraf Ghani Ahmadzai (od 29. 9. 2014); mezi členy vlády se řadí i
předseda Nejvyššího soudu – Said Yusuf Haleem

Poradce pro národní bezpečnost – Mohammad Hanif Attmar

Ředitel Úřadu pro národní bezpečnost (NDS) – Masoom Stanikzai

1) ministr zahraničních věcí – Salahuddin Rabbani

2) ministr vnitra – gen. Taj Mohammad Jahid

3) ministr financí – Eklil Hakimi

4) ministr pro Hadž a náboženské otázky - Faiz Mohammad Osmani

5) ministr pro otázky uprchlíků a repatriaci - Sayed Hussain Alami Balkhi

6) ministryně dolů a ropy - Nargis Nehan

7) ministr pro rehabilitaci a rozvoj venkova - Nasir Ahmad Durrani

8) ministr zdravotnictví - Ferozuddin Feroz

9) ministryně vyššího školství – Farida Mohmand
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10) ministryně pro boj s narkotiky – Salamat Azimi

11) ministr práce, sociálních záležitostí, pro mučedníky a postižené - Faizullah Zaki

12) ministr hospodářství – Abdul Satar Murad

13) ministr průmyslu a obchodu – Humayoon Rasaw

14) ministr energetiky a vody - Ali Ahmad Osmani

15) ministr IT a telekomunikací - Sayed Ahmad Shah Sahdat

16) ministr zemědělství zavlažování a hospodářských zvířat – Asadullah Zameer

17) ministr veřejných prací – Mahmoud Baligh

18) ministr dopravy a civilního letectví – Mohammadullah Batash

19) ministryně pro ženskou problematiku – Delbar Nazari

20) ministr školství - Asadullah Hanif Balkhi

21) ministr spravedlnosti – Abdul Basir Anwar

22) ministr urbanizace – Sayed Sadat Mansoor Naderi

23) ministr pohraničí a kmenových otázek - Mohammad Ghafor Liwal

24) ministr kultury a informací – Kemal Sahdat

25) ministr obrany – Tariq Shah Bahrami

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

Rozloha: 652,230 km2 (41. země na světě); souš: 652,230 km2, voda: 0 km2

Hranice: celkem 5,529 km; hraniční země: Čína 76 km, Írán 936 km, Pákistán 2,430 km, Tádžikistán 1,206 km,
Turkmenistán 744 km, Uzbekistán 137 km

Počet obyvatel: 33,245,716 (leden 2017); hustota obyvatelstva: 5,0 ob./km²

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení (odhad 2017): Průměrný přírůstek obyvatelstva:
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2.30%;

Střední délka života: 50,87 let (Muži 49,52 a ženy 52,29 let);

Porodnost (na 1000 obyvatel): 34,2

Úmrtnost: 13,89/1000 obyv; kojenecká úmrtnost: 115,08/1000 porodů

Úmrtnost, dospělé ženy: 107,15

Úmrtnost, dospělí muži: 122,64

Míra gramotnosti: 39,4%, (muži: 55%, ženy: 23,8% (odhad 2016)

Etnické složení: Klíčovým faktorem pro stabilitu státu a jeho institucí zůstává v delikátní otázka rovnováhy mezi
jednotlivými etnickými skupinami. Tradičně dominantní Paštúni jsou dlouhodobě frustrováni ztrátou svých pozic. Je to
způsobeno netradičně vysokým zastoupením Tádžiků a Uzbeků, které bylo zavedeno jako prostředek k posílení stability.
V tuto chvíli nelze očekávat, že by Paštúni dosáhli dominance, kterou měli např. za vlády Tálibánu, protože početně
netvoří ani nadpoloviční většinu (Paštúni 44%, Tádžikové 25%, Hazáři 19% a Uzbekové 8%) a zároveň jsou afghánští
Paštúni početně mnohem slabší než pákistánští Paštúni, což samozřejmě způsobuje velmi komplikovaný vztah mezi
oběma zeměmi s výraznými vnitropolitickými důsledky.

Náboženské skupiny: Islám 98 % ( sunnité 88%, šíité 10%), jiné 1%. Většinou sunnitští muslimové hanífovského směru.

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.

V Afghánistánu působí Centrální statistická organizace, která má za úkol sbírat, analyzovat a poskytovat relevantní data a
informace. V praxi se tak bohužel zatím neděje, a pokud ano, tak s velice nekvalitními a neaktuálními výstupy. Následující
informace jsou kombinací ze zdrojů Světové banky, Asijské rozvojové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské
komise, přímých schůzek na afghánských institucích a portálu CIA World Factbook.

Nominální HDP/obyv.: vývoj objemu HDP Míra inflace Míra
nezamě-
stnanosti

2016 $2000 3,0% 3,1% 32%

2015 $1932 1.5% -1.5% 22.6%

2014 $1844 1.3% 4.6 % 9.1%

2013 $1876 3.6% 7.6% 9.2%
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2012 $1899 14% 7.2% 8.5%

2011 $1713 7.3 % 10.2% 8.9%

2010 $ 360.7 8.5 % 7.7% 8.7%

Zdroje: CIA World Factbook, Afghanistan Economic Update, The World Bank, Asian Dev.Bank, Afghanistan Economic
Update, The World Bank, Afghanistan Economic Update, The World Bank

Afghánistán začal nové fiskální období bez schváleného státního rozpočtu, nicméně parlament relativně brzy schválil
rozpočet 6.3 miliardy USD.

Zemědělství stále představuje dominantní odvětví v rámci zaměstnanosti (65%-70% populace) a podílu HDP (23%). Po
stažení koaličních sil z AF jsou nadále v útlumu sektory stavebnictví, obchodu a služeb. Samotná vláda AF přiznala, že
současné podmínky nejsou příznivé k investicím v soukromém sektoru, který by mohl pomoci k diverzifikaci a
dlouhodobé udržitelnosti afghánského trhu.

Dle MMF finanční sektor v Afghánistánu zůstává nadále zranitelný. Přetrvávají obavy týkající se vedení/managementu
jednotlivých bank, zhoršující se kvality aktiv v neposlední řadě ve slabé ziskovosti jednotlivých bank. Po bankovní krizi
v roce 2010 se důvěru v bankovní systém obnovit nepodařilo. Využití bankovního financování zůstává na velmi nízké
úrovni s průměrným poměrem úvěr/vklad 19,2%. U všech státem vlastněných bank je tato situace ještě horší a poměr je
pouze 4,6%. MMF dále uvedl, že státní banky zůstávají strategicky a operačně deficitní, což přispívá ke zvýšení fiskálních
rizik. Světová banka uvádí, že kvalita komerčních i státních bankovních aktiv má tendenci zhoršující a u obou ziskovost
poklesla. Bankovní úvěry pro soukromý sektor rostly o 6,2% v roce 2015 na celkových 685 mil. USD (ekvivalent 3,6% HDP).
Světová banka připisuje tyto slabé komerční úvěry zpomalení hospodářského růstu Afghánistánu, nízké důvěře investorů,
přísnější implementaci bankovních pravidel a celkové averzi bank poskytovat rizikové úvěry.

V třetím čtvrtletí roku 2016, afghánská vláda vyhlásila dvojí strategii pro provedení reformy finančního sektoru adresným
poukázáním na slabá místa a zavedením masívních regulačních a kontrolních opatření.

Ačkoli Afghánistán stále udržuje velký obchodní deficit, za účinné pomoci dárcovské komunity se zemi podařilo v roce
2015 udržet MMF doporučený přebytek běžného účtu rovnající se 4,7% HDP (925 milionů dolarů). Předpokládá se, že
v roce 2016 dojde k jeho poklesu na 4,5% HDP (825 milionů dolarů). MMF odhaduje, že bez dárcovské pomoci by deficit
běžného účtu v roce 2016 odpovídal ekvivalentu 36,6% HDP (6,7 mld. USD). Dle předpokladu MMF Afghánistán v roce
2017 vyveze zboží a služby v celkové hodnotě 2,1 mld. USD, bez nelegálního vývozu narkotik (v roce 2014 Afghánistán
vyvezl narkotika v celkové hodnotě 2,7 mld. USD). Afghánistán doveze v roce 2017 zboží a služby za cca 9,0 mld. USD,
z čehož více než 6,7 mld. USD bude placeno mezinárodními dárci.

Dle údajů Světové banky rozvoj podnikatelského prostředí stagnuje. Dle dostupných údajů v první polovině roku 2016
došlo k poklesu registrace nových podniků o 30%.

Vláda AF podcenila ekonomické důsledky stahování koaličních vojsk. Se snížením vojenských výdajů koalice došlo
k výraznému snížení poptávky po službách, jenž v mnoha případech zapříčinila ztrátu zaměstnání. Zároveň se jednalo o
úspěšný rok pro protivládní síly, což přinutilo Vládu národní jednoty výrazně omezit své soustředění na vytváření
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pracovních míst pro 400 000 osob, které každoročně vstupují na pracovní trh.

V průběhu roku 2016 došlo ke zvýšení spotřebitelských cen. V prosinci roku 2015 spotřebitelské ceny klesly na – 1,5% a
do září 2016 došlo k postupnému zvýšení na 4,4%. Za období devíti měsíců spotřebitelské ceny vzrostly o 5,9%.

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

Jednotky objem 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy
vládních
institucí

Národní
měna

mld. 260.571 271.903 280.345 257.000 298.000

Příjmy
vládních
institucí

Procento
HDP

25.210 24.394 24.051 25.666 29.82

Celkové
výdaje

Národní
měna

mld. 258.692 278.933 306.002 341.958 384.984

Celkové
výdaje

Procent HDP 25.029 25.024 26.253 26 25

Saldo USD mld. 1.283 1.515 1.158 0.660 0.528

Saldo Procent HDP 6.321 7.526 5.702 4.3 4.2

odhady MMF
Zdroj: data MMF 2017 Údaje bez mez. dotací

2011/2012 2012/2013 2013 2014 2015 2016

v % HDP 1390 1391 1392 1393 1394 1395

Příjmy
(Domestic
Revenues)

11.6 10.3 9.7 8.4 9.2 9.3

příjmy z daní 5.3 4.9 4.7 4.3 4.6 10.7

Clo 3.6 2.7 2.5 2.2 2.4 2.6
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nedaňové
příjmy

2.8 2.7 2.5 1.9 2.1 2.1

Celkové
rozpočtové
dotace
(total on
budget grants)

11.3 13.0 14.5 15.1 18.6 24,9

diskreční
dotace

7.1 8.1 8.8 10.0 11.8 12,7

nediskreční
dotace

4.2 4.9 4.8 5.2 6.8 7,4

Výdaje 23.3 23.8 24.7 26.0 30.3 33,1

Provozní
(operating)

17.4 17.1 17.6 19.1 20.9 22,4

diskreční
výdaje

1.5 1.9 1.7 0.8 2.2 3,4

nediskreční
výdaje

4.3 4.8 5.4 6.1 7.2 7,4

diskreční saldo
(včetně dotací)

-0.3 -0.6 -0.8 -1.6 -2.2 -3,8

Celkové Saldo
(včetně dotací)

-0.4 -0.5 -0.5 -2.5 -2.6 -4,5

Výdaje na
bezpečnost
(Security
Spending)

9.7 10.0 10.6 11.5 13.9 36,7

Zdroj: Afghanistan Economic Update April 2017, The World Bank

Description
in Million
Afs

2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actual Actual MYR Actual Budget Budget Proj Proj Proj

Revenues 197,964 183,358 328,496 306,017 407,528 428,427 430,840 448,251 467,723
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Total
Domestic
Resources

99,342 81,528 114,000 109,720 133,837 125,513 132,320 151,195 173,034

allocation
to
operating
budget

100,672 128,367 121,703

allocation
to
development
budget

10,988 5,470 3,810

Operating
Grants

66,711 65,715 102,793 140,082 152,105 161,784 160,320 159,800 158,900

Development
Grants
plus
Domestic
Resources
to
Development
Budget

31,912 36,115 109,363 56,215 115,986 141,130 138,200 137,256 135,789

Total
Grants

98,623 101,830 212,156 196,297 268,091 302,914 298,520 297,056 294,689

Core
Expenditures

199,535 189,280 348,245 278,145 428,378 436,173 457,552 472,033 486,973

Operating
Expenditures

148,633 135,687 206,586 197,992 280,472 283,486 288,887 295,352 301,875

Code 21
(Salaries)

111,718 98,332 138,867 139,499 152,425 157,484 160,285 164,283 168,600

Code 22
(Goods &
Services)

25,865 25,203 41,202 38,189 82,473 84,331 77,683 78,514 79,298

Code 25
(Capital
Expenditures)

0 3,720 3,701 8,353 12,096 11,932 8,830 8,857 8,885
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Code 24
(Contingencies)
1/

11,050 8,433 22,816 11,951 33,478 29,740 42,089 43,698 45,093

Development
Expenditures
(Sectors)

50,902 53,593 141,659 80,153 147,906 152,687 168,665 176,681 185,098

Security 528 566 26,403 9,077 9,427 1,055 1,108 1,163 1,221

Governance,
Rule of
Law and
Human
Rights

1,877 1,287 3,844 1,839 4,671 3,180 3,339 3,506 3,681

Infrastructure
and
Natural
Resources

23,753 23,539 46,099 28,052 52,696 63,559 66,737 70,073 73,577

Education 6,699 4,258 18,466 7,551 18,882 20,179 21,188 22,247 23,359

Health 2,990 4,561 9,072 7,169 14,662 15,481 16,255 17,068 17,922

Agriculture
and Rural
Development

11,625 15,871 25,981 22,346 31,079 39,636 41,618 43,699 45,884

Social
Protections

497 687 980 752 1,217 1,249 1,312 1,377 1,446

Economic
Governance
& Private
Sector
Development

2,933 2,823 5,401 3,367 6,930 8,348 8,765 9,203 9,664

Contingency
Fund for
Development
Projects
plus O&m

0 3,875 5,413 0 8,344 0 8,344 8,344 8,344

Operating (49,291) (54,160) (103,574) (88,272) (152,105 (157,973) 156,567 (144,157 (128,841
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Budget
Surplus/Deficit
(Excluding
Grants)

Operating
Budget
Surplus/Deficit
(Including
Grants)

17,420 11,555 (3,121) 51,810 (0) 0 3,752 15,642 30,058

Development
Budget
Surplus/Deficit

(1,570) (5,923) (19,749) 27,872 (20,850) (11,556) (30,465 (39,425) (49,309)

Financing
(Loans)

(2,837) (2,760) (3,649)

Sales of
Fixed
Assets

Development
Budget
Surplus/Deficit

(1,570) (5,923) (16,912) 27,872 (18,090) (7,907) (30,465 (39,425) (49,309)

Notes: 1/ Includes interest payments, subsidies and transfers.

Memorandum items:

Nominal
GDP Level
(million
Afs)

861,947 1,085,680 1,140,584 1,140,584 1,215,923 1,291,078 1,432,371 1,593,159 1,779,184

Overall
GDP
Growth
(Nominal)

17.5% 23.6% 10.4% 10.4% 5.7% 6.2% 10.9% 11.2% 11.7%

Overall
GDP
Growth (Real)

7.0% 9.9% 3.1% 3.1% 1.9% 4.0% 6.1% 6.6% 6.7%

Inflation 11.8% 8.5% 7.2% 7.2% 4.6% 4.3% 4.2% 4.3% 4.5%
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(period
average)

Exchange
rate
(AFG/US$)

48.50 51.60 52.00 55.40 56.00 57.00 61.59 62.59 63.59

Zdroj: Ministerstvo financi Afghánistánu

Description
Million Afs

2012 2013 2014 2015 2016

Actual Actual Budget Budget Actual

Revenues 183,358 306,017 407,528 428,427 480,840

Total Domestic
Resources
(revenue)

81,528 109,720 133,837 125,513 132,320

Operating Grants 65,715 140,082 152,105 161,784 160,320

Development
Grants plus
Domestic
Resources to
Development
Budget

36,115 56,215 115,986 141,130 138,200

Core
Expenditures

189,280 278,145 428,378 436,173 457,552

Operating Budget
Surplus/Deficit (Including
Grants)

11,555 51,810 (0) 0

Development
Budget
Surplus/Deficit

(5,923) 27,872 (18,090) (7,907)

Memorandum items:

Nominal GDP
Level (million Afs)

1,085,680 1,140,584 1,215,923 1,291,078 1,432,371
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Overall GDP
Growth (Nominal)

23.6% 10.4% 5.7% 6.2% 10,9%

Overall GDP
Growth (Real)

9.9% 3.1% 1.9% 4.0% 6,1%

Inflation (period
average)

8.5% 7.2% 4.6% 4.3% 4,2%

Exchange rate
(AFG/US$)

51.60 55.40 56.00 57.00 61,59

Zdroj: Ministerstvo financi Afghánistánu

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

2011/2012
(1390)

2012/2013
(1391)

2013 (1392) 2014 (1393) 2015 (1394) 2016 (1395)

bilance účtu
(včetně grantů)
v % HDP

6.2 6.2 7.4 8.0 5.5 2,0

bilance účtu
(bez grantů) v
% HDP

-53.8 -45.8 -41.9 -37.9 -38.0 - 39,7

devizové rezervy
(v mil. USD)

6,209 6,771 7,447 7,360 7,520 7,37700

Celkový
zahraniční dluh
v % HDP

6.7 6.2 6.7 6.5 6.1 6,8

Zdroj: WB Afghanistan Economic Update 2017

2012/13-1391 2013 Q3-1392 2014 Q3-1393 2016

Kapitálový a
finanční účet

1237.71 240.77 607.17 987.15

Kapitálový účet 2615.74 713.77 326.91 523.55
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Kapitálové transfery 1776.42 714.67 343.82 519.89

Finanční účet -949.26 -473.06 330.62 401.27

Rezervní aktiva -702.19 -413.89 316.96 315.74

Údaje v mil. USD
Zdroj: DA Afghanistan Bank 2017

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Da Afghanistan Bank (DAB) je centrální bankou Afghánistánu. DAB reguluje veškeré bankovní a peněžní operace na území
Afghánistánu. DAB má současně 52 poboček po celé zemi, z nichž je 8 v Kábulu, kde se také nachází hlavní sídlo. Mezi
základní úkoly této instituce patří:

• Formulace, schvalování a vykonávání měnové politiky Afghánistánu
• Formulace, schvalování a implementace měnového uspořádaní
• Správa devizových rezerv Afghánistánu
• Tisk bankovek a mincí
• Role bankéře, poradce a fiskálního agenta státu
• Regulace licencí, ostatních bank, devizových obchodníků, poskytovatelů služeb, provozovatelů platebních systémů,

služeb cenných papírů
• Zavádět, udržovat a podporovat efektivní systémy platby, převodu cenných papírů vydaných státem nebo DAB,

vyúčtování a další operace s tím spojené.

Finanční sektor v posledních letech zažívá částečné oživení. V roce 2016 působilo na afghánském trhu 13 bankovních
institucí, zahrnující banky soukromé, státní a pobočky zahraničních bank.

V roce 2010 se odhalila v Afghánistánu bankovní krádež v rozsahu 900 milionů USD. Z Kábulské banky byly vyvedeny
peníze na zahraniční účty. Jednalo se z velké části o peníze od donorských zemí. Finance byly z Kábulské banky vyvedeny
poměrně „jednoduchou“ cestou. Bylo vedeno dvojí účetnictví, při nařízeném auditu se našlo 114 razítek různých fiktivních
společností, kterým byly udělovány vysoké půjčky, dále byly vypláceny mzdy neexistujícím zaměstnancům, poskytovány
půjčky na neexistující nebo silně nadhodnocené státní zakázky, byly poskytovány úvěry na nákup nemovitostí v zahraničí
bez toho, aby bylo jakkoliv garantováno nebo vynucováno splácení těchto úvěrů, vysoké částky byly vyplaceny jako
finanční dary a dotace.

Bylo zdokumentováno, že finance mířily minimálně do 28 zemí světa. V roce 2012 došlo k prvním rozsudkům v této
kauze. Předseda a generální ředitel Kábulské banky byli odsouzeni k pěti letům vězení a k vrácení 810 miliónů USD.
Mezinárodní komunita tento verdikt přijala s rozpaky, protože očekávala razantnější potrestání viníků.

Statní bankovní instituce:

• Da Afghanistan Bank (Central Bank) info@CentralBank.Gov.Af
• Bank-e-Millie Afghan http://www.bmkabul.com.af
• Pashtany Bank webmaster@bma.com.af/, info@bma.com.af
• New Kabul Bank webmaster@newkabulbank.af
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Soukromé bankovní instituce:

• Afghanistan International Bank (AIB) www.aib.af
• Afghan United Bank info@aub.af info@afghanunitedbank.com
• Azizi Bank customercare@azizibank, info@azizibank.af
• Maiwand Bank www.maiwandbank.com
• Bakhtar Bank www.bakhtarbank.com/en/index.php
• Afghanistan Commercial Bank http://www.afgcommercialbank.com
• Ghazanfar Bank http://www.ghazanfargroup.com
• Arian Bank http://www.arian-bank.com.af/
• Habib Bank Limited http://www.habibbank.com/ (PK)

Zahraniční bankovní instituce:

• World Bank Office Kabul Afghanistan http://go.worldbank.org
• Asian Development Bank (ADB) csteffensen@adb.org
• First Micro Finance Bank http://fmfb.com.af/
• Alafullah Bank
• National Bank of Pakistan www.nbp.com.pk

Pojišťovny:

• Afghan National Insurance Company http://anic.gov.af/en
• TFG Global Insurance Solutions Ltd http://www.ghazanfargroup.com
• Insurance Group of Afghanistan http://www.ghazanfargroup.com
• Afghan Global Insurance Company http://www.afghanglobalinsurance.com/A/

1.7 Daňový systém

Ministerstvo financí Afghánistánu je zodpovědná instituce za legislativu a výběr daní. Problematikou daní se konkrétně
zabývá odbor s názvem Afghanistan Revenue Department. Z hlediska legislativy je v klíčový zákon o daních z roku 2009
(Afghanistan Income Tax Law official Gazette number 976 z 18.3.2009).

Mezinárodní měnový fond a Světová banka již několik let modernizují afghánský daňový systém v rámci navýšení
transparentnosti a efektivity, jež by dosahovala mezinárodních standardů.

Daň z příjmů právnických osob: Daň z příjmů právnických osob je rovná daň ve výši 20% z celkových nezdaněných
příjmů. Čistý zdanitelný příjem je chápán odečtením všech nezbytných výdajů z hrubých příjmů. Daň z příjmů právnických
osob platí pro firmy (korporace), společnosti s ručením omezeným a také se vztahuje na některé druhy obchodních
partnerství.

Daň z příjmů fyzických osob: Daň z příjmů fyzických osob je aplikována na veškeré příjmy, ze všech zdrojů po celém
světě, včetně, ale nejen, mezd, platů, nájmů, určitých obchodních partnerství, licenční poplatků. Nerezidenti musí platit
daň z příjmů fyzických osob na veškeré své příjmy, které mají zdroj v Afghánistánu. Daňové sazby jsou následující: osobní
příjem do 12 500 AFN (190 USD) je od daně osvobozen, pro příjmy nad tuto částku do 100 000 AFN je účtována daň ve
výši 10%. Příjmy nad 100 000 AFN (1515 USD) jsou daněny ve výši 20%.

Srážková daň: Zaměstnavatelé se dvěma nebo více zaměstnanci jsou povinni svým zaměstnancům srazit daň
z platů/mezd na základě výše uvedených sazeb. Tyto sazby jsou založené na frekvenci platby (měsíční, týdenní atd.).
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Příjemci mezd/příjmů s jedním zaměstnavatelem (nemají žádný jiný zdroj příjmu) nejsou povinni podávat roční daňové
přiznaní. Živitel rodiny, který má více než jednoho zaměstnavatele nebo další zdroje příjmů, musí podávat roční daňové
přiznání.

Daň z příjmů živnostníkům: Živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni podat daňové přiznaní. Tyto
subjekty mohou odečíst veškeré běžné a nutné podnikatelské náklady za účelem výpočtu čistého zdanitelného příjmu.
Daň ve výši 10% a 20% je počítána z čistého zdanitelného příjmu nad 150 000 a 1 200 000 AFN ročně.

Největší ekonomickou výzvou stále zůstává schopnost efektivně vybírat daně a cla, jelikož vláda není schopna zajistit
nárůst celkového příjmu i přesto, že veřejné výdaje stoupají. I v této situaci se předpokládá únik jedné třetiny příjmů kvůli
neefektivní vládě a špatné celní a daňové administrativě. I přes očividnou snahu afghánské vlády o šetření stále hrozí
finanční krize. Největší dopad lze očekávat na státní úředníky, vyplácení důchodů a další nezbytné položky, které nutí
vládu využívat hotovostních rezerv státu. Rok 2016 lze považovat za úspěšný ve výběru daní. Podařilo se zvýšit výběr daní
o 16%. Zlepšení bylo dosaženo lepším výběrem celních poplatků a efektivnějším výběrem daní od podnikatelských
subjektů.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz* (v mil.
USD)

640 729 783 694 712

Dovoz**
(v mil. USD)

10, 054 9,244 8,711 8,074 8,208

Saldo % HDP -45.8 -41.6 -39.6 -38.4 -41.1

Zdroj: WB Economic Update 2017
* a ** Nezahrnuje prodej zboží nerezidentům, zahrnuje odhad neoficiálního a nelegálního obchodu
** zahrnuje odhad neoficiálního a nelegálního obchodu

Vývoz v mil. USD 2013 2014 2015 2016

sušené ovoce 127,07 215,37 180,54 224,73

koberce 85,49 87,06 84,37 86,59

léčivé rostliny 56,89 57,74 49,28 53,72

čerstvé ovoce 24,6 34,11 29,55 26,57

živočišné produkty 36,14 30,45 31,84 32,48

olejnatá semena 24,25 22,65 25,53 21,56

bavlna 23,4 18,90 17,50 16,44
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Ostatní 121,97 154,62 170,24 198,59

Celkem 499,81 620,90 591,54 660,68

Dovoz v mil. USD

palivo a olej 2167,5 1155,99 1957,57 1724,91

vozidla stroje a
zařízení

1122,2 726,57 892,45 752,61

textil a oblečení 302,6 541,13 756,55 638,15

pšenice a pšeničná
mouka

397,1 532,26 657,18 581,27

výrobky z kovu 795,2 492,51 583,19 429,46

rostlinný olej 358,0 448,54 600,24 586,42

cement 403,8 277,05 359,38 426,88

jiné 3793,58 3120,64 3487,59 4368,94

Celkem 9339,98 7294,69 9294,15 9508,64

Zdroj: World Bank Office Afghanistan (lze porovnat s info. v bodě 2.3)

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dne 10. 2. 2014 podepsala EU s Afghánistánem dohodou o přistoupení k Světové obchodní organizaci WTO. Dohoda je
výsledkem bilaterálních jednání a snahy nápomoci Afghánistánu k plnohodnotnému členství na světových obchodních
trzích. EU podporuje přistoupení Afghánistánu k WTO za účelem ekonomické stabilizace, implementace hospodářských
reforem a podpory udržitelného rozvoje.

Komisař EU pro obchod Karel De Gucht uvedl: „Jsem přesvědčen, že členství Afghánistánu v WTO napomůže stabilizaci a
hospodářskému rozvoji“. Kábul potvrdil svůj závazek co nejvíce uspíšit celý proces přistoupení k WTO a podpis je toho
jasným důkazem. EU doufá, že Afghánistán přivítá v rodinně WTO velice brzo a že Afghánistán bude hrát plnohodnotnou
roli v multilaterálním obchodním světě. EU je hlavním obchodním partnerem Afghánistánu (viz. bod 3.2).

Dne 17. 12. 2015 konference ministrů Světové obchodní organizace schválila vstupní podmínky a účast AF v WTO. Vláda
národní jednoty se o vstupu země do WTO vyjádřila jako o hlavním motoru strukturálních reforem a způsobu, jak
plnohodnotně přijmout principy tržní ekonomiky. Formální přijmutí do organizace bylo podmíněno 11 ekonomickými
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reformami, které mají přinést zlepšení podnikatelského prostředí. Pro AF by tato platforma mohla přinést řešení v rámci
implementace dohody APTTA. AF o členství usiluje od roku 2004.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní dovážené komodity z Afghánistánu Hlavní vyvážené komodity z Afghánistánu

Komodita Podíl na trhu Komodita Podíl na trhu

Ropa 33% Koberce 45%

Ostatní 29% Sušené ovoce 31%

Strojní zařízení a výstroj 15% Léčivé byliny 12%

Potraviny 14% Ostatní 12%

základní kovy a podobné
produkty

9% ----- -----

Zdroj: Min. financí Afghánistánu

Stavebnictví a stavitelství v Afghánistánu je značně odlišné od evropského či amerického modelu a přináší celou řadu
výzev. Suroviny a materiál jsou z velké části dováženy ze sousedního Pákistánu, což výrazně ovlivňuje finální ceny. Mimo
velká města probíhá výstavba převážně z lokálních materiálů (hlína, kámen atd.). Díky urbanizačním procesům dochází
především ve městech k růstu „tradičních“ západních budov. V Kábulu již v 80. letech vznikala panelová sídliště.
Stavebnictví tvoří nezanedbatelnou část afghánského průmyslu. Díky rekonstrukci země vznikla v posledních deseti letech
řada firem. Velká část společností mají svá sídla v Dubaji nebo v Turecku, ale jejich aktivity jsou především v Afghánistánu.
Pro společnosti, které uvažují o zapojení se do afghánského stavebnictví, doporučujeme prostudovat manuál
konstrukčních metod pro stavebnictví vypracovanou USAID (odkaz zde: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK928.pdf).

Zemědělství generuje jednu třetinu HDP a v tomto sektoru je zaměstnáno přibližně 70% populace. Velkou měrou je
zemědělství ovlivňováno přírodními vlivy, především záplavami a suchem. Pšenice tvoří až 60% produkce afghánského
zemědělství, kdy z jedné třetiny se jedná o krmnou pšenici. Afghánská ekonomika byla vždy výrazně zemědělská, a to
navzdory skutečnosti, že pouze 12% z celkového množství půdy je orné a asi 6% je v současné době zemědělsky
využíváno. Zemědělská výroba je závislá na těžko předvídatelném zimním sněhu a objemu jarních dešťů. Signifikantní je
dále produkce a vývoz ovoce a ořechů (granátová jablka, meruňky, hrozny, melouny a moruše). Několik provincií na
severu země (Badghis a Samangan) jsou známé díky pěstování pistácií, ale této oblasti v současnosti chybí řádný
marketing a zpracovatelské závody. Dále se pěstují brambory (Bamjan), bavlna, mandle, šafrán aj.

Služby tvořily v roce 2016 55%HDP. Pozitivní vývoj v rámci služeb zaznamenaly telekomunikace, které tvoří skoro 17% ze
služeb. V posledních letech se telekomunikacím daří a jejich růst se pohybuje okolo 60% v posledním období.

Doprava vzhledem k dlouho trvajícím nepokojům a bojům je silniční síť silně poškozena. Ve spolupráci s partnery (USA,
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Světová banka, ADB, EU, Japonsko, Írán, Indie) hodlá afghánská vláda za pomoci rozvojových projektů a programů silniční
síť opravit. Dle oficiálních statistik Ministerstva dopravy a civilního letectví Islámské republiky Afghánistán je
v Afghánistánu funkčních 3 363 km národních dálnic, 4 884 km regionálních dálnic, 9 656 km provinčních cest a 17 000
km venkovských cest. Dne 23. 5. 2016 navštívil prezident Ghani Teherán, kde se připojil k iránskému prezidentovi
Rouhánímu a indickému předsedovi vlády Modimu. Společně podepsali takzvanou Chabaharskou dohodu oficiálně
nazvanou Chabahar Agreement on Establishment of International Transport and Transit Corridor. Finální podoba dohody
byla dokončena již v půlce dubna v gesci MZV IN po uskutečnění dvou technických setkání v rámci trilaterálních schůzek
IN, AF a IR v Dillí (2015) a Teheránu (2016). Do konce roku by měl AF získat přístup k námořní dopravě v podobě využívání
přístavu Chabahar a následnému napojení tzv. Garland Highway pomocí existující silniční sítě IR vybudované IN v roce
2009.

Železničnídoprava je v Afghánistánu minimální, ale v roce 2012 se objevily plány na rozšíření železniční sítě a propojení
Afghánistánu s Turkmenistánem a Tádžikistánem. V roce 2016 byly v provozu tratě dvě. Jedna vedoucí z uzbekistánského
Termezu do afghánského Hairatanu a z turkmenistánského Kushaku do afghánského Tourghundi. Kromě posilování
železničního koridoru na severu země tj. plánované propojení Íránu – Afghánistánu - Tádžikistánu – Číny, uvažuje
Afghánistán v následujících 10 letech vybudovat železniční spojení: Kabul – Jalalabad – Torkham – Peshawar (Pákistán);
dále Kandahár - Spin Boldak – Queta (Pákistán). Dne 13. října 2016 dorazil první vlak z Číny do Afghánsitánu, který v
rámci projektu "Silk Road" byl vypraven z čínské provincie Jiangsu.

Letecká doprava je v Afghánistánu díky vojenským základnám relativně rozvinutá. Uvažuje se, že z některých základen,
kde jsou vybudovány přistávací plochy, budou zřízena po jejich zavření civilní letiště.

Energetika je jedním z klíčových témat posledních let v Afghánistánu. Z celkové populace cca 33,3 miliónů obyvatel má
jen 20% přístup k elektrické energii, což je nejméně na celém světě. Spotřeba energie v porovnání na jednoho obyvatele
měl Afghánistán v roce 2009 25kWh/rok, oproti tomu Indie 520kWh/rok a Německo 6200kWh/rok). Afghánistán není
soběstačný ve výrobě elektrické energie. Více než 2/5 dováží z okolních zemí, především z Uzbekistánu. V budoucnu se
má dovoz energie realizovat i z Turkmenistánu.V prosinci 2015 došlo v turkmenském městě Mary k položení základního
kamene více než dva tisíce kilometrů dlouhého plynovodu TAPI protínajícího Turkmenistán, Afghánistán, Pákistán a Indii.
V souladu s dohodou platnou po dobu 30ti let mezi státními podniky jednotlivých zemí (Turkemengaz, Afghan Gas
Corporation, GAIL India a ISGS Pakistan) bude Turkmenistán ročně exportovat 33miliard kubických metrů plynu s tím, že
AF by měl obdržet 14 milionů kubických metrů. Práce na tomto ambiciózním díle by měly skončit v roce 2019
s pravděpodobným konečným účtem 12 miliard USD.Lídr konsorcia TAPI-Pipeline Company Limited Group of Companies
(TPCL) korporace Turkmengaz je i nadále hlavním zhotovitelem celé stavby.Dne 12. 5. 2016 došlo v tádžickém Dušanbe
k položení základního kamene Central Asia South Asia Trasmission and Trade project (CASA 1000). Základním kámen byl
demonstrativně položen společně tádžickým prezidentem Emmolai Rahmonem, výkonným předsedou vlády AF
Abdullahem Abdullahem, kyrgyzským předsedou vlády Sooronbayem Jeenbekovem a předsedou vlády PK Nawazem
Sharifem. Dle vyjádření na navazujících tiskové konferenci se jedná o mezník regionální spolupráce mezi AF, PK, TJ,
KG.Cílem projektu je přeprava 1 300 MW elektrické energie z KG do TJ, AF a PK. V prvotní fázi se bude jednat o 1 000
MW, jenž bude rozděleno mezi AF a PK poměrem 300 a 700 MW, které budou přepraveny pomocí 1 222 Km dlouhé
přenosové sítě. Smyslem této infrastruktury je vytvoření trhu s elektřinou ve středním a jihoasijském regionu, který
následně povede k regionální spolupráci a integraci.Akronym TUTAP poukazující na Turkmenistán, Uzbekistán,
Tádžikistán, Afghánistán a Pákistán je dalším projektem transferu elektrické energie z bývalých sovětských republik do AF
a PK. Tak jako CASA 1000 je i TUTAP součástí takzvaného CASAREM (Central Asia South Asia Regional Electricity Markets
framework). Sponzorem TUTAP je Asijská rozvojová banka, která je připravena do projektu investovat přes miliardu USD.
Dle vyjádření Vlády národní jednoty by toto 500 MW (s celkovou kapacitou 1000MW) elektrické vedení mělo být
dokončeno do konce roku 2018. Začátky TUTAP sahají do roku 2009, kdy byla podepsána první fáze AF-UZ (220 MW) a
druhá pak v roce 2011 mezi AF-TJ s tím, že třetí fáze stále nebyla schválena. Samotná implementace projektu se ale stále
více stává politickou, nežli pouze finančně technickou otázkou.
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Status # Jméno Rok založení V kompetenci Provincie

Ve výstavbě 1 Phase
II-Bagharami IP

2004 AISA Kabul

2 Shermahi IP 2008 MOCI Kunduz

3 Phase IV-Harat IP 2013 MOCI-AISA Harat

4 Khost IP MOCI Khost

5 Logar IP 2013 AISA Logar

6 Senjid Darah IP 2013 MOCI-AISA Parwan

7 Aqchah IP 2013 MOCI Jawzjan

8 Piraka IP 2013 AISA Ghazni

9 Andkhoy IP 2006 MOCI Faryab

10 Shekhmesry
Carpet
processing IP

2006 MOCI Nangarhar
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Plně nebo
částečně v
provozu

1 BABP 2007 AISA Helmand

2 Phase I-Baghrami
IP

2006 AISA Kabul

3 Phase I-III Harat
IP

2003 MOCI Harat

5 Gorimar IP 2003 MOCI-AISA Balkh

6 Hesarshahi IP 2007 AISA Nangarhar

7 Sheikhmesry IP 2000 MOCI Nangarhar

8 Shorandam IP 1990 MOCI Kandahar

9 Shadyan IP 1980 MOCI Balkh

10 Pulecharkhi IP 1974 neuvedeno Kabul
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Průmyslové parky
ve fázi studie

proveditelnosti

1 Kamari IP 2004 AISA Kabul

2 Bolan IP 2000 MOCI Helmand

3 Dehsabz IP 2006 DCDA Kabul

4 Laghman IP 2008 AISA Laghman

5 Wardak IP 2013 AISA Maidan Wardak

6 Mirbachahkot IP 2013 MOPH Kabul

7 Jangalbagh IP 1960 Radnice města
Charikar

Parwan

8 Takhar IP 2013 AISA Takhar

9 Jawzjan IP 2013 MOCI Jawzjan

10 Roza-Ghazni IP 2013 MOCI Ghazni

11 Gusfanddarah IP 2013 AISA Kabul

12 Dawlatabad IP 2013 MOCI Faryab

13 Harat Carpet
processing IP

2006 MOUD Harat

14 Khoja Dako IP 2012 MOCI Faryab

15 Kapisa IP 2013 AISA Kapisa

16 Nimroz IP 2014 AISA Nimroz

17 Diakondy IP 2014 MOCI Diakondy

18 Paktia IP 2010 MOCI Paktia

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

2012 2013 2014 2015 2016
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FDI-Údaje
Světové Banky

61,525,860 39,663,686 48,756,005 84,324,214 n/a-

FDI- Údaje
UNCTAD

94 64 54 n/a- n/a-

Údaje v mil. USD

Přímé zahraniční investice v Afghánistánu

Statistické údaje ohledně přímých zahraničních investic v Afghánistánu jsou téměř nedohledatelné anebo velice
nespolehlivé. Dle OSN je většina veřejných investic v Afghánistánu financována mezinárodní rozvojovou pomocí. I přesto
dle dostupných statistik stouply přímé zahraniční investice v roce 2015 o 57% díky snaze vlády alokovat více pozemků na
výstavbu průmyslových parků, organizací mezinárodních veletrhů a mezinárodních konferencí. V roce 2016 nadále
přetrvával trend oslabení afghánské měny AFA („afgháni“) k americkému dolaru.

Mezi nejperspektivnější odvětví pro investice v Afghánistánu patří:

• výstavba energetické infrastruktury (např. vodní elektrárny);
• výstavba dopravní infrastruktury,
• dodávky strojírenských strojů,
• výroba železa a oceli;
• výroba cementu;
• hornictví a důlní průmysl,
• dodávky služeb a zboží,
• zemědělství a potravinářství,
• dodávání IT a ICT technologií

I přes velice komplikované investiční prostředí bylo v posledních letech podepsáno několik velkých projektů a to
především v energetickém sektoru, který se vykazuje největší popularitou mezi zahraničními investory. Čínská společnost
CNPC (China National Petroleum Corporation) investovala do petrochemického průmyslu (70 % výdělku je určeno čínské
vládě). Indie investovala prostředky do těžebního sektoru prostřednictvím Steel Authority of India. Předpokládá se, že
těžební sektor bude tvořit 42 až 45 % HDP do roku 2024 s tím, že příjmy z tohoto sektoru se budou pohybovat kolem 1.5
miliardy USD do roku 2017 a 4 miliardy USD do roku 2024.

Dle pracovní skupiny “Task Force for Business and Stability Operations” zabývající se rozvojem afghánské ekonomiky,
disponuje tato země mědí, zlatem, stříbrem, hliníkem, železnou rudou a dalšími vzácnými kovy v hodnotě přes 900 miliard
USD. Efektivní využití tohoto potenciálu by znamenalo bezprecedentní ekonomický růst s vyváženými výdaji a příjmy.
Těžba zlata a mědi v dole Zarkashan (provincie Ghazni) nebo doly na měď a kobalt v provincii Logár by mohly být
zprovozněny do dvou let. Kromě bezpečnostní situace jsou zde patrné rozpory mezi těžebními společnostmi a
afghánskou vládou ohledně výstavby související infrastruktury. V provincii Bamiyan, kde realizovala těžbu Indická
společnost, vedly tyto neshody k zpoždění projektu v hodnotě 11 miliard USD.

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

Rizika investování v Afghánistánu jsou stále významná, především s ohledem na bezpečnostně a politicky nestabilní
situaci. Na druhé straně je určitou výhodou nízký stupeň rozvoje ekonomiky. Vysoké riziko představuje vysoká míra
korupce, která ovlivňuje rozhodování státních orgánů na všech úrovních. Předpokladem je, že se afghánská vláda bude
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nadále snažit o zlepšení stavu v problematických oblastech, ale dle zkušeností lze konstatovat, že to bude velmi
zdlouhavý a bolestný proces.

Dle afghánského práva mají všechny zahraniční firmy stejná práva v rámci investičních pobídek jako afghánské firmy. Na
druhou stranu, politická nestabilita, téměř neexistující regulační mechanismy na trhu realit, problematická vlastnická
práva, substantivní nedostatek kvalitní pracovní síly, nerozvinutý finanční trh a nedostatečná infrastruktura jsou výrazně
limitující faktory pro potencionální investice v Afghánistánu. Míra korupce patří k největším na světě a v roce 2016 se
Afghánistán umístil na 177 z 189 (v roce 2015-175) místě v indexu doing business, který poukazuje na přívětivost
podnikatelského prostředí. V roce 2013 afghánská vláda organizovala setkaní „Invest in Afghanistan“ za účelem přilákaní
nových investorů do Afghánistánu s tím, že se tohoto setkaní účastnilo téměř 40 zemí světa.

Afghánská vláda a prezident Gahni podmiňují vstup zahraničních společností na afghásnký trh přímou finanční investicí a
následním založením Privat Public Partnership (PPP) nebo Joint Venture s afghánským obchodním partnerem.

Nedostatek kvalitní pracovní síly je stále přetrvávajícím problémem Afghánistánu. Sektor vzdělávání je dlouhodobě
zanedbáván a tudíž další nedílnou překážkou v ekonomickém rozvoji.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Afghánistán

24/50 http://www.businessinfo.cz/afghanistan © Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

http://www.businessinfo.cz/afghanistan


3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Adresa: Ministry of Interior Road, Charahi Sedarat, Shahr-e-Naw (Opposite the Ministry of Interior), Kabul
Telefon: +93 (0) 202 200443, +93 (0)799 09 50 04
Fax: +32 (2) 473 00 46
E-mail: delegation-afghanistan@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/index_en.htm

Vedoucí Delegace EU do srpna 2017 působí rovněž v roli zvláštního představitele EU pro Afghánistán (tzv. „EUSR“). Post
byl zřízen v roce 2001 jako nerezidentní a od roku 2010 působí přímo v zemi. Delegace EU plní tak funkce Evropské
komise a plní sektorové agendy (zejména ekonomické a rozvojové aspekty) a v roli EUSR představuje i
zahraničně-politický rozměr.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V mil. Euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zemědělské produkty

Import 25 21 23 26 25 17 10

Export 115 119 109 69 43 49 45

Saldo 90 99 87 42 18 32 34

Nezemědělské produkty

Import 16 27 34 32 23 9 15

Export 657 777 835 506 450 251 224

Saldo 641 750 800 474 427 242 209

Potraviny a suroviny

Import 25 21 22 26 24 5 10
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Export 119 121 112 71 44 38 46

Saldo 94 101 91 45 20 33 36

Paliva

Import 0 0 1 5 2 0 1

Export 22 164 193 67 54 5 8

Saldo 22 164 192 62 52 5 7

Chemikálie

Import 0 0 1 1 1 5 1

Export 27 22 26 42 111 49 74

Saldo 27 22 26 42 110 45 73

Strojní zařízení

Import 4 21 10 11 3 13 2

Export 428 431 517 311 234 263 100

Saldo 423 410 507 299 231 250 98

Textil a oblečení

Import 1 1 1 1 2 5 2

Export 15 18 8 5 2 49 2

Saldo 14 17 7 4 0 45 0

Ostatní

Import 11 5 22 15 16 0 10

Export 162 140 86 80 48 4 39
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Saldo 150 136 64 65 32 4 29

Zdroj: European Commission-Directorate General for Trade

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie patří k jednomu z hlavních dárců, který poskytuje oficiální rozvojovou (ODA) a zároveň i humanitární
pomoc Afghánistánu. Delegace Evropské unie (DEU) byla otevřena v Kábulu v roce 2002, ihned po nástupu prozatímní
vlády prezidenta Karzaie.

Celkový závazek (v mil. €) Vynaložené prostředky (v mil. €)

2002 247.59 151.04

2003 285.55 213.9

2004 247.55 171.19

2005 224.48 206.11

2006 200.53 175.08

2007 195.90 224.59

2008 214.49 213.27

2009 269.83 285.65

2010 254.61 215.2

2011 347 261.41

2012 283.61 199.63

2013 316.86 188.41

2014 200 n/a

2015 200 n/a
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2016 200 n/a

Celkem 3 688.00 2 506.38

Zdroj:Delegation of the EU to Afghanistan

Rozvojová pomoc je poskytována z rozpočtu EU spravovaným Evropskou komisí (EC) prostřednictvím DEU
v Afghánistánu. Legislativní a strategický rámec rozvojové spolupráce s Afghánistánem je zakotven v tzv. Development
Cooperation Instrument (DCI), který zahrnuje Strategy for Afghanistan (CSP) 2014-2016 a Multiannual Indicative
Programme (MIP) 2014-2020. Tyto dokumenty definují prostor působnosti a zároveň poukazují na širší spojitosti
spolupráce s afghánskou vládou. Tyto dohody jsou dále implementovány za pomoci Annual Action Programmes (AAP) a
různých dohod o financování, které předurčují specifické postupy. Veškeré finanční dohody jsou podepsány
s Ministerstvem financí Afghánistánu. CSP a MIP podporují potlačovaní chudoby, přístup k potravinám, stabilitu, rozvoj
venkova, dobrou vládu, rozvoj infrastruktury a zdravotnictví.

MIP

Momentální verze MIP pokrývá období 2014-2020 a jedná se o největší bilaterální několikaletý program v rámci DCI. MIP
definuje roli EU v čtyřech hlavních oblastech působnosti - zemědělský a venkovský rozvoj, zdravotnictví, zajištění
bezpečnosti (právní stát) a demokratizace (zodpovědnost). Mimo bilaterální pomoci Afghánistán také obdržuje EU
prostředky za pomoci asijského regionálního programu Aid for Uprooted People a tématických programů Food Security,
Non state actors, the European Instrument for Democracy and Human Rights and the Instrument contributing to Stability
and Peace. Humanitární pomoc je poskytována prostřednictvím Directorate General for Humanitarian Aid-ECHO, které má
své sídlo v Kábulu.

Prioritní oblasti/sektory (v mil. €)

zemědělský a venkovský rozvoj 337

zdravotnictví 274

zajištění bezpečnosti (právní stát) 319

demokratizace (zodpovědnost) 163

v souladu s TMAF 300

Další podpůrné programy 7

Celkem 14 00

MIP 2014-2020

Každý rok přijímá EU AAP pro Afghánistán s několika sektory, jenž jsou v souladu s MIP.

Projekt v mil. €
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zemědělský a venkovský rozvoj 102.5

Zdrovotnické a vyživové služby 37

demokratizace (zodpovědnost) 43

Celkem 182.5

AAP 2014

EU soustavně koordinuje své rozvojové portfolio s prioritami afghánské vlády, které jsou popsány ve vládní rozvojové
strategii - Afghan National Development Stratey (ANDS). ANDS je strukturována kolem třech pilířů:

• bezpečnost
• vláda-právní stát a lidská práva
• ekonomický a sociální rozvoj

Na konferenci v Londýně (2014) vláda Národní jednoty představila novou reformní strategii na dalších pět let -Realising
Self-Reliance, která má za úkol urychlenou implementaci reforem a ucelení mezinárodních partnerství. Zároveň se jedná o
jakousi revizi reformních bodů, takzvaných NPP (National Priority Programe).

EU je také aktivním účastníkem mezinárodních koordinačních struktur jako je JCMB (the Joint Coordination and Monitoring
Board), Joint Evaluation of the Paris Declaration, poskytuje přímou podporu afghánskému Ministerstvu financí (formulace
rozpočtu, transparentnost) a několika technickým skupinám relevantním pro rozvojovou spolupráci EU. V roce 2010 se
uskutečnila Kábulská konference, jež dala rámec správě veřejných financí a ukládá povinnost dárcovským zemím a
institucím poskytovat min. 50 % prostřednictvím státního rozpočtu. EU společně se Světovou bankou a Ministerstvem
zdravotnictví také podporuje tzv. System Enhancement for Health Action in Transition (SEHAT), který poskytuje základní
zdravotní péči do 22 provincií. DEU také v Kábulu pravidelně organizuje setkaní rozvojových diplomatů.
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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

Česko-afghánský bilaterální obchod měl v posledních dvou letech klesající tendenci. Rozvoj ekonomických vztahů je pro
ČR prioritou. Z hlediska svého potenciálu je Afghánistán důležitým partnerem ČR především v oblastech zemědělství,
infrastruktury, důlního a obranného průmyslu.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

USD (tis.) USD(tis.) USD(tis.) USD(tis.)

2012 10 944 217 11 161 10 727

2013 12 124 88 12 212 12 036

2014 12 408 349 12 757 12 059

2015 6 305 53 6 358 6 252

2016 8 456 399 8 854 8 057

2017 1Q 1 429 16 1 445 1 413

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Afghánistánu 1.1.2016 – 31. 12. 2016

Název zboží Stat hodnota USD (tis)
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 4 465
Letadla kosmické lodě jejich součásti části 2 439
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Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 645
Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 242
Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap 234
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 109
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 70
Zbraně střelivo části součásti příslušenství 69
Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 61
Výrobky farmaceutické 24

Dovoz z Afghánistánu 1.1.2016 – 31. 12. 2016

Název zboží Stat. hodnota USD (tis)
Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 105
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 83
Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 59
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 47
Maso a droby poživatelné 41
Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 35
Káva čaj maté koření 8
Plasty a výrobky z nich 7
Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement 6
Koberce aj krytiny podlahové textilní 4

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Kábul zaznamenává zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem o studium v českém a anglickém jazyce.
Česká republika také realizuje za pomocí ZÚ program vládních stipendií pro afghánské studenty. ČR může být atraktivní
turistickou destinací především v oblasti lázeňství a rehabilitace.

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

ZÚ Kábul jsou známy minimální české přímé investice v Afghánistánu. V České republice působí tři soukromé subjekty,
které poskytují služby v oblastech ekonomických informací, prezentací a podnikatelských misí:

Česko Afghánská Smíšená Obchodní Komora v České Republice
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 905
Fax: +420 224 828 907
e-mail: info@obchodnikomora.cz
web: www.obchodnikomora.cz

Afghan Czech Union Consorcium
Jankovcova 1037/49
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Classic 7 – Building C
170 00 Prague 7
Czech Republic
Tel.: +420255733400
E-mail: info@acuc.af

Česká-středoasijská smíšená obchodní komora

Na Pankráci 14
140 00 Praha 4

tel.: +420 296 348 804
e-mail: csok@csok.cz

V současné době jsou dle informací Afghánské investiční agentury (AISA) registrovány následující české subjekty
v Afghánistánu:

Aktivity Firma Původ Status Datum založení Místní zaměstnanci

Logistic Services Omega Point
Logistic Services

Czech Republic- Limited 30/06/2013 0

Logistic Service Star Union
Logistic Services
Company

Czech Republic-AfghanistanPartnership 30/06/2013 0

Construction Chakorawa Artan
Construction

Czech Republic-Czech
Republic

Limited 24/04/2003 300

Engineering Consultancy
Services

IKP Praha
consulting
Services

Czech Republic-AfghanistanLimited 07/08/2013 3

Business Consultancy
Services

Star Asia
consultancy
Services

Czech Republic-Czech
Republic

Limited 26/08/2013 20

Logistic Service Lom Praha Trade Czech Republic-Czech
Republic

Limited 18/4/2016 -

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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Seznam platných smluv mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán:

• Dohoda o leteckých dopravních službách mezi Československou republikou a Královstvím afghánským (Praha, 28. 5.
1960)

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o
vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)

• Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o
vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)

• Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou (Praha,
22. 4. 1981)

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci
ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981)

• Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské
demokratické republiky (Kábul, 19. 12. 1981)

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci
v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s tím, že článek 9 této Dohody nebude nadále platný ve vztazích mezi Českou
republikou a Islámskou republikou Afghánistán (Kábul, 29. 4. 1987)

Většina dohod neodpovídá realitě současných ani možných budoucích bilaterálních vztahů a zejména vnitropolitické
situaci v Afghánistánu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR se prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) dlouhodobě podílí na podpoře ekonomického a sociálního
rozvoje Afghánistánu. V koncepci ZRS na období 2010–2017 je Afghánistán zařazen v nejvyšší kategorii tzv. prioritních
zemí s programem spolupráce. Program zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na období 2013-2017 byl
odsouhlasen i afghánskou stranou a předán afghánskému ministerstvu financí, které je odpovědné za koordinaci
rozvojové spolupráce, v dubnu 2013. Identifikovanými prioritami ZRS mezi ČR a Afghánistánem jsou zemědělství, voda a
sanitace a vzdělávání. Průřezovými tématy jsou mj. podpora kapacit afghánských institucí, podpora re-integrace
afghánských uprchlíků, rovné příležitosti žen či prevence drogových závislostí a negativních jevů s drogami spojených.
Po ukončení aktivit PRT proběhlo v rámci ZRS postupné navýšení finančních prostředků na standardní ZRS (ze 6 mil. Kč
v roce 2011 na 21 mil. Kč v roce 2013 a 29 mil. v 2014). Pro rok 2015 došlo ke snížení částky na 23 mil. Kč.

V r. 2016 byly v AF realizovány bilaterální projekty v objemu 18 990 447 Kč. Sektorové zaměření odpovídalo
Střednědobému programu spolupráce mezi ČR a Afghánistánem a pokračovala tak spolupráce v klíčových oblastech
vzdělávání a zemědělství. Jde zejména o zvyšování praktických znalostí a dovedností místních farmářů, posilování
odborných kapacit afghánských vládních institucí a probíhá také podpora zemědělského školství. V roce 2016
pokračovala spolupráce v oblasti vzdělávání afghánských specialistů na drogovou prevenci (v souladu s Akčním plánem
protidrogové politiky 2013 – 2015, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 219/2013). Vzhledem ke složité
bezpečnostní a politické situaci Afghánistánu jsou české rozvojové projekty soustředěny zejména na klidnějším severu
země (provincie Balch) a v hlavním městě Kábul.

ČR od r. 2011 realizuje ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Kábulu a místními subjekty tzv. malé lokální projekty (MLP).
Tyto kontakty napomáhají zviditelnění ČR v AF, jakož i k rozvoji kontaktů mezi afghánskými a českými odborníky a
institucemi. V letech 2012-2016 bylo realizováno 26 projektů zejména v oblasti vzdělávání a ve vědecké a kulturní
spolupráci, také ve zdravotnictví. Pro rok 2016 byla pro MLP alokována částka 1 500 000 Kč a realizovány byly 3 projekty
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v oblastech voda a sanitace, posilování činnosti Afghánské rady žen (AWC) a pokračovalose ve spolupráci s Národním
archívem AF (digitalizace). Vzhledem ke složité bezpečnostní a politické situaci v AF jsou české rozvojové projekty
soustředěny zejména na klidnějším severu země a v hlavním městě Kábulu. Pro rok 2017 pro MLP byla alokována částka 2
309 601 Kč a realizuje se pět projektů.

Název projektu Místo realizace Rozpočet (Kč)
Nákup počítaců pro počítačovou
učebnu dívčí střední školy Zarghoona

Kábul 441 657

Obnova 30ti metrového vysutého
mostu

Kunar 480 000

Kurz šití pro ženy Kábul 485 000
Dar diagnostického zařízení pro
potřeby nemocnice AGIH

Kábul 454 891

Rozvoj psychiatrické a protidrogové
kliniky Shefa

Kábul 448 053

ČR reagovala na Flash Appeal UNAMA, UNHCR a UNOCHA ze dne 7. září 2016 a poskytla humanitární pomoc
afghánským navrátilcům z Pákistánuve výši 2,5 mil. Kč cestou IOM.

Dne 29. srpna 2012 vláda ČR svým usnesením č. 638 schválila poskytnutí peněžního daru vládě Islámské republiky
Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů ve výši 20 mil. Kč v roce 2014 a dále na podporu
afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil (Afghan National Security
Forces, ANSF) v celkové výši 40 mil. Kč ročně v letech 2015 - 2017. Následně vláda svým usnesením 514 ze dne 8. června
2016 schválila poskytnutí finanční pomoci ve výši 40 mil. Kč v letech 2018-2020. Konkrétně se jedná o následující finanční
částky v těchto letech:

Podpora afghánských rozvojových
programů

Podpora fungování afghánských
bezpečnostních sil

2014 20 mil. Kč -

2015 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2016 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2017 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2018 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2019 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2020 20 mil. Kč 20 mil. Kč

2014 – 2020 140 mil. Kč 120 mil. Kč
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Celkem 260 mil. Kč

Vláda ČR svým usnesením č. 821 ze dne 8. 10. 2014 schválila, že podpora rozvojových programů Afghánistánu bude
realizována formou peněžního daru pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond ve výši 20 mil. Kč. Příspěvek pro ANSF
je rozdělen do Afghan National Army Trust Fund (75%) a Law and Order Trust Fund (25%). Příspěvek pro armádu je
preferenčně určen pro vrtulníkové síly, kde se ČR dlouhodobě angažuje ve výcviku pilotů i dodávkách materiálu.

19 mil.CZK –(Bilateral AID) ČRA 20 mil.CZK-ARTF 20 mil. CZK -LOTFA+ANATF

Human development
(educational,health)- Podpora

vzdělávání 9 mil. CZK

Human development
(educational,health)- Afghanistan

Agricultural Inputs project 5 mil. CZK

Civilian Policing-LOTFA (Support to
Payroll Management) 5 mil. CZK

Human development
(educational,health)- Rozvoj drogové

prevence 4 mil. CZK

Multiple sectors (including ARTF)-
National Horticulture and Livestock
Project 5 mil. CZK

ANATF-neuveden 15 mil. CZK

Rural Economy- Podpora
zemědělské produkce 6 mil. CZK

Multiple sectors (including ARTF)-
zbytek, který nelze alokovat dle

smlouvy z ARTF 10 mil. CZK
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

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

Perspektivní sektory Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8430 - Stroje srovnávací ap. pluhy frézy sněžné

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap.

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap.

HS 8434 - Stroje, přístroje mlékárenské

HS 8436 - Stroje pro zemědělství lesnictví ap. líhně

HS 8438 - Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin

Železniční doprava HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič. tramvaj

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8607 - Části součásti vozidel železničních

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap

Letecká doprava HS 8526 – Přístr. radiolokátory ap radiové pro řízení
dálkové

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a
ostatní plynové turbíny.

HS 8413 - Čerpadla i se zař. měřícím kapaliny a obecně
čerpadla různých druhů

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

Automobilová doprava HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou
osobní
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HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod

Důlní, těžební a ropný sektor HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod.
s pohonem

HS 8430 - Stroje srovnávací ap. pluhy frézy sněžné

HS 8431 - Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Energetický průmysl HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8503 - Části motorů elektr. generátorů soustrojí
apod.

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč. separátorů

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly

HS 8544 - Kabely, vodiče

CPA 42.91 - Vodní díla a jejich výstavba

Obranný průmysl HS 9302 - Revolvery, pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné

HS 9304 - Ostatní zbraně (například pušky, karabiny atd)

HS 9306 - Bomby, granáty, miny, náboje ap.,

Sklářský a keramický průmysl HS 7001 - Masivní sklo v kusech
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HS 7006 - Sklo ploché, profilové, tabulové apod.
zpracované

HS 7013 - Sklo stolní domácenské

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot. a farmaceut.
Laboratorní

HS 7018 - Perly, imitace perel drahokamů ze skla

HS 7019 - Vlákna skleněná a výrobky z nich

HS 9405 - Svítidla a jejich části a součásti

Zdravotnický a farmac. prům HS 3006 - Zboží farmaceutické jiné

Služby CPA 61.20 - Činnosti související s bezdrátovou
telekomunikační sítí

CPA 62.09 - Ostatní služby v oblasti informačních
technologií a počítačů

Vodohospodářský a odpadní průmysl CPA 38.11 - Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než
nebezpečného

CPA 38.21 - Příprava k likvidaci a likvidace odpadu,
jiného než nebezpečného

CPA 39.00 - Sanační a jiné služby související s
nakládáním s odpady

Zemědělský a potravinářský průmysl:

Sektor zemědělství v Afghánistánu, který je do značné míry subvencován ze zahraničí, zaměstnává až 70 % populace a
podílí se 30 % na HDP - přestože pouze 12% z celkové množství půdy je orné a asi 6% je opravdu využíváno. Metody a
způsoby obdělávání, zpracování i distribuce plodin jsou zastaralé kvůli nízkému vzdělání populace a chybí generace lidí,
kteří by mohli předávat zkušenosti a know-how. Potenciál ČR leží v dodávkách zemědělských a zpracovacích strojů a
zavádění moderních metod hospodaření.

Železniční, letecká a automobilová doprava:

V Afghánistánu za přispění donorů (především Světové banky a Asijské rozvojové banky) dochází k rozvoji železniční a
silniční sítě, letectví a výstavby energetických sítí (plynovody, ropovody, elektrické sítě, atd.) či rozvoji veřejné dopravy ve
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městech. Afghánská vláda zvažuje rozšíření železniční sítě a propojení Afghánistánu s Turkmenistánem a Tádžikistánem.
České firmy mají možnost uplatnit své výrobky a služby v tendrech od Světové banky a afghánských institucí (např.
dodávky turbín, generátorů, čerpadel, kolejového materiálu, lokomotiv a vagónů či autobusů či trolejbusů a nákladních
vozidel). Většina vojenských základen ISAF v hlavních městech regionů se bude v nadcházejcích letech proměňovat na
mezinárodní a národní letiště. Příležitosti pak budou v dodávání přístrojové a radarové techniky, bezpečnostních systémů
atp.

Důlní, těžební a ropný sektor:

Afghánistán je nesmírně bohatý na nerostné suroviny (uhlí, měď, ropa, zemní plyn, zlato, železná ruda atd.), důlní průmysl
proto patří mezi tahouny ekonomického růstu Afghánistánu. Afghánistán by se mohl stát významným tranzitním bodem
spojujícím Střední Asii s Arabským mořem (zvažuje se např. výstavba plynovodu přes Afghánistán). Infrastruktura je
plánována a budována s přihlédnutím na lokaci ložisek nerostného bohatství. Pro zahájení těžby budou potřeba zdvihací
zařízení, stroje na těžbu a důlní technika, poté stroje na zpracování a úpravu vytěžených surovin, včetně logistické
podpory.

Energetický průmysl:

Afghánistán není energeticky soběstačný a musí 2/5 energie dovážet. Afghánistán proto stojí před nutností budování
vlastních energetických zdrojů a přenosových soustav. V energetické oblasti má Afghánistán značný potenciál a to
zejména v oblasti budování vodních elektráren a využití alternativních zdrojů energie (sluneční, větrná apod.).

Obranný průmysl:

S odchodem spojeneckých jednotek z Afghánistánu v r. 2016 a s postupnou změnou systému financování ozbrojených
složek Afghánistánu lze velmi perspektivně počítat s možnostmi dodávek obranné techniky, výzbroje a výstroje pro
armádu a bezpečnostní složky.

Sklářský a keramický průmysl:

České sklo a křišťál má v Afghánistánu tradičně velice dobré jméno. Jedná se o prestižní a do budoucna velice
perspektivní sektor. Je velice pravděpodobné, že v rámci budovaní nové infrastruktury a státních institucí se bude
zvyšovat poptávka po luxusním zboží ze skla a křišťálu. Důkazem tohoto trendu je použití těchto výrobku v jednom z
prezidentských paláců v Kábulu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Afghánistán

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

5.2 Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy zabývající se zbožím vyrobených v Afghánistánu se z bezpečnostních důvodů často konají v Turecku,
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Tádžikistánu, Dubaji či Singapuru. V Kábulu se na jaře každého roku pravidelně uskutečňuje Afghan -Turkish Expo.

Akce Sektor Datum Organizátor

Trade Show "International" Zemědělství 22.-24.3.2017 Ministerstvo zemědělství

First International Exibition
of Plastic Industry in
Afghanistan

Chemický 2.-5.5.2017 ACCI

Sofa and Furniture
Specialized International
Exhibition

Nabytek 8.2.2017 ACCI

Afghan - Turkish Expo Obchod 19.4.2017 ACCI

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Afghánistán

40/50 http://www.businessinfo.cz/afghanistan © Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

http://www.businessinfo.cz/afghanistan


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

Díky politické a bezpečnostní nejistotě v současné době prezidentem, který čelí silné opozici uvnitř vlády národní jednoty,
se očekává dočasný útlum aktivit a růstu v soukromé sféře. Očekává se, že důlní průmysl, stavebnictví a investice do
rozvoje infrastruktury budou hlavními udržujícími faktory ekonomického růstu v následujících letech. V oblasti
zemědělství se očekávají v závislosti na výši sklizně podobné výsledky jako doposud.

Země je postižena energetickou krizí s velkým deficitem výroby elektrické energie, který tak omezuje průmyslovou
výrobu. Domácnosti zůstávají velice často několik hodin denně bez elektrického proudu. Dalším faktorem, jenž
dlouhodobě brání rychlejšími rozvoji afghánského hospodářství, je téměř neexistující dopravní síť. Síť železnic a dálnic je
na minimální úrovni a znemožňuje tak větší zapojení Afghánistánu do systému regionální dopravy a přepravy a také
transport materiálů a zboží uvnitř země.

S ohledem na historickou stopu Československa je investiční klima pro české investory pozitivní. Afghánská vláda určila
prioritní sektory, kde chce zahraniční investory podporovat. Jedná se o především o sektory:

• zemědělství a jeho přidružené oblasti;
• stavebnictví (s důrazem na stavební materiál);
• telekomunikace;
• doprava a logistika;
• důlní průmysl, energetika a vodohospodářství;
• rukodělná činnost.

V případě prvotních investic je zásadní kontaktovat afghánskou investiční agenturu společně s hospodářskou komorou,
jež jsou nejspolehlivějšími zprostředkovateli na místní zástupce, prodejní a distribuční kanály. Bližší informace o investicích
naleznete na webových stránkách AISA (Afghanistan Investment Support Agency) a stránkach ACCI (Afghanistan
Chamber of Commerce and Industries)

Zákon v pdf o investicích v Afghánistánu.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Za účelem podnikání v Afghánistánu je nejprve nutné obdržet podnikatelskou licenci, tzv. business licence. Tento
dokument vydává afghánská investiční agentura – AISA, která zároveň minimálně jednou ročně musí licenci obnovit, aby
bylo možné v podnikání pokračovat. Každoročně obnovena licence je v ceně 50% původní ceny licence. Některá
podnikatelská odvětví potřebují k základní licenci také povolení od příslušného ministerstva. Cena licence je nadále
odvozená od velikosti podnikatelského záměru v určitém sektoru. Nezbytné dokumenty se vždy stahují na podnikatelský
záměr a určitý sektor a jsou publikovány na internetových stránkách investiční agentury AISA.Dle prezidentského dekretu
z listopadu 2015 je nutné, aby veškeré firmy pracující pro NATO byly registrovány agenturou AISA.

Podnikatelský záměr Sektor Minimální Investice ($) Prvotní licence Obnovení licence

stavba a
budovaní silniční
sítě

Stavba Mála Investice 100 000 700 350

Střední Investice 1 000 000 700 350

Velká Investice 10 000 000 1000 500

průmysl+ Výroba Mála Investice 10 000 50 50

Střední Investice 50 000 350 175

Velká Investice 1 000 000 350 175

výroba vybavení,
spotřební zboží,
tkaniny, výroba
oceli

Výroba Mála Investice 100 000 50 50

Střední Investice 1 000 000 350 175

Velká Investice 10 000 000 350 175

výroba
a zpracovaní
zemědělských a
živočišných
produktů, včelí
farmy

Zemědělství Mála Investice 100 000 50 50

Střední Investice 1 000 000 350 175

Velká Investice 10 000 000 350 175

těžba nerostných
surovin,
skladovaní a
zpracovaní ropy

- Mála Investice 1 000 000 350 175

Velká Investice 10 000 000 350 175
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pozemní a
letecká doprava,
nákladní doprava,
služby-nájem,
pronájem

Služby Mála Investice 100 000 700 350

Střední Investice 1 000 000 1000 500

Velká Investice 10 000 000 1000 500

logistika, technologie,
technika, úklid a
hotelové služby,
distribuce paliv

Služby Mála Investice 50 000 700 350

Střední Investice 1 000 000 1000 500

Velká Investice 10 000 000 1000 500

telekomunikace a
letectví

Služby Velká Investice 10 000 000 2000 1000

vzdělávaní, zábava,
zdravotnictví,
vysílání, reklamní
služby

Služby Mála Investice 5 000 100 50

Střední Investice 100 000 300 150

Velká Investice 1 000 000 500 250

bezpečnostní služby
a risk
management

- Střední Investice 1 000 000 5000 5000

Velká Investice 1 000 000 5000 5000

konzultace, lidské
zdroje, finanční,
právní a
pojišťovací služby

Služby Mála Investice 10 000 1000 500

Střední Investice 50 000 2000 1000

Velká Investice 1 000 000 2000 1000

Zdroj: Afghanistan Investment Support Agency

Celní systém je z valné většiny založen na celním zákonu z 29. září 2004 (Customs Law). Tento zákon zajišťuje příjmy
z celního systému Afghánistánu. Tento zákon dále definuje rozsah pravomocí Ministerstva financí jako instituce, jenž je
zodpovědná za legislativní aspekty celního systému, metodiku, platnost, implementaci a platnost všech příslušných
celních předpisů. Afghánistán momentálně prochází zdlouhavým reformním procesem vývozního systému. Afghánská
vláda společně s exportní agenturou Afghánistánu a největšími vývozci zavadí program tzv. One Stop Shop (OSS), který
by zastřešoval veškeré vývozní aktivity. Od OSS se očekává následující:

• Zrychlení získávaní exportní dokumentace
• Snížení míry korupce v rámci vývozní dokumentace
• Navýšení vývozu Afghánistánu
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• Navýšení zaměstnanosti a příjmů rodinám
• Podpoření celkové ekonomického růstu
• Snížení nákladů na přepravu a časovou úsporu

Domácí trh je také chráněn procesem celní hodnoty, při němž je přiřazena hodnota výrobku nebo služby za účelem určení
základní celní hodnoty dováženého nebo vyváženého zboží. Toto je také základním předpokladem pro sestavování
statistik obchodu, sledovaní množstevních omezení, uplatňovaní celních preferenci a výběru příjmů do státního rozpočtu.
Detailní informace o celém procesu lze nalézt na internetových stránkách CRD (Customs and Revenue department).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace Afghánského podniku/společná majetková účast (potřebná dokumentace):

• Výpis z rejstříku trestů právnických (Criminal Recod) osob nebo obdobný dokument potvrzený zastupitelským
úřadem v Kábulu; Výpis z rejstříku trestů je také požadován od jednatele podniku/společnosti.

• Potvrzení o prověření odboru mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničí Afghánistánu.
• Doložený výpis z bankovního účtu.

Samotný proces registrace může trvat tři až pět dní s následujícími náležitostmi a peněžními závazky:

• Podpis ředitele podnikového licenčního oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu (Director of the Business
Licensing Department of the MOCI);

• Cena je 1400 USD (1000 USD registrace a 400 USD cena licence);
• Dodatečné poplatky: 1000 Afs poplatek za právo užívat licenci, 250 Afs fotokopie licence, 200 Afs. statut licence, 100

Afs. formulář na výměr licence, 100 Afs. identifikační formulář, 200 Afs. poplatek za razítko;
• Licence musí být každý rok obnovována;
• Obnovovací proces je stejný jako původní proces registrace;
• Pří obnovení licence je třeba předložit daňové přiznání z Kabul Mustofiat (obdoba daňového úřadu) a zaplatit 400

USD za obnovení licence plus 1850 Afs. jako dodatečné náklady;

Registrace zahraničního podniku v Afghánistánu

Proces je téměř stejný s následujícími rozdíly:

• Zahraniční podnik musí mít oficiální dopis z Mezinárodně ekonomického odboru Ministerstva zahraničních věcí
Afghánistánu a z ředitelství podnikového licenčního oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu Afganistánu -
potvrzující čistý rejstřík trestů právnických osob.

• Ambasáda země, z které investor pochází, musí také potvrdit pravost dokumentů;
• Roli ambasády muže nahradit stanovisko Ministerstva zahraničí, které pošle potřebné dokumenty oficiální cestou

afghánskému Ministerstvu zahraničí; (Zároveň musí veškeré firmy pracující pro NATO obdržet registraci agentury
AISA).

AISA - Afghanistan Investment Support Agency

AISA je součástí statní správy Afghánistánu a výhradním subjektem, který poskytuje licence společnostem a podnikům,
které chtějí investovat v Afghánistánu. AISA je také proaktivní institucí, jejímž hlavním úkolem je podpora a získávaní
investic v Afghánistánu.

• České podnikatelské subjekty, které chtějí investovat v Afghánistánu, musí být schváleny AISA.
• V případě, že české podnikatelské subjekty provozují své aktivity v Afghánistánu prostřednictvím svého afghánského
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partnera, tak není třeba licenci AISA udělovat. Afghánský partner je v tomto případě zodpovědný za licenční a
daňové povinnosti.

• České podnikatelské subjekty by měly oficiálně požádat o spolupráci MZV ČR a zastupitelský úřad v rámci předávaní
informací a dokumentů AISA.

• Jakmile dojde k registraci prostřednictvím AISA, mohou se české podnikatelské subjekty účastnit veškerých
výběrových řízení.

• Pokud má afghánský partner českého podnikatelského subjektu (v rámci podniku se společnou majetkovou účastí)
sídlo v Afghánistánu, tak lze, aby český subjekt využil jeho sídlo jako svoji adresu v rámci svých aktivit v
Afghánistánu.

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

Jako u většiny středoasijských zemí bez osobní přítomnosti a osobních kontaktů se v Afghánistánu mnoho nezrealizuje.
Reklamní a propagační činnost užívá standardní formy, jako jsou inzeráty v novinách, na billboardech, televizi či rádiu. S
ohledem na to, že většina domácností má ve svých domovech rádio, jeví se tento způsob propagace jako velice efektivní.
Internetový marketing není téměř žádný.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Afghánistán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) od roku 2005. Obecně lze ale Afghánistán zařadit
k zemím, kde dochází k zásadnímu porušování práv duševního vlastnictví. V zemi se produkuje a obchoduje s velkým
množstvím pirátských kopií filmů, hudby, softwaru, bot, kopií značkového oblečení, outdoorového oblečení apod.

Situace v oblasti dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví a jejich povědomí je téměř nulová.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány formou tendrů a výběrových řízení. Pokud se ZÚ dozví o tendru včas, informuje relevantní
instituce v ČR současně se zadáním do systému SINPRO. Vhodné je, aby měl účastník tendru v místě svého zástupce či
prostředníka.

Na základě vládních priorit, průzkumu a analýz ohledně potřeby vyhlášení výběrového řízení probíhá následující proces:

Nejdříve jsou zapojeny rady všech relevantních ministerstev (Generální ředitelství zadávaní veřejných zakázek, Generální
ředitelství financí a Generální ředitelství statní správy), které poskytují své pohledy na určité výběrové řízení v rámci
relevance a uskutečnitelnosti. Následně tyto rady prezentují souhrnnou správu příslušnému ministerstvu, které má tendr
na starosti. Kancelář tohoto ministerstva poskytne detaily a upravené zadání výběrového řízení dvěma úřadům: Úřadu pro
věci veřejné a generálnímu tajemníkovi Rady ministrů, kteří následně předloží dokumentaci prezidentovi Afghánistánu. V
tu samou dobu se již projektem zabývá Rada ministrů, která celý proces schvaluje. Po obdržení souhlasného stanoviska
Rady ministrů, Úřadu pro věci veřejné a generálního tajemníka Rady ministrů předají veškeré dokumenty Hospodářské
radě. Hospodářskou radu vede druhý vicepresident, jehož úřad následně analyzuje ekonomické a technické aspekty
výběrového řízení. Hospodářská komise se skládá z těchto subjektů:

Ministr financí, zástupce ministra financí, generální ředitel správy rozpočtu, generální ředitel Afghánské komory obchodu
a průmyslu, generální ředitel Kanceláře pro podporu investic, ministr veřejných prací. Ministr ekonomiky, ekonomický
poradce Kanceláře prezidenta, ministr rehabilitace a rozvoje venkova, generální ředitel administrativních záležitostí
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a sekretariát Rady ministrů, ministr informatiky, ministr městského rozvoje, generální ředitel Centrální Banky
Afghánistánu, generální ředitel ekonomické spolupráce Ministerstva zahraničí, Magistrát města Kábul a ministr energetiky
a vody.

Výše uvedené subjekty Hospodářské komise přezkoumávají veškeré podrobnosti týkající se projektu. Po schválení
výběrového řízení je následně informováno příslušné ministerstvo, které vyzve zájemce k podání nabídek. Obvyklé tato
výzva trvá jeden měsíc s tím, že vyhlášení vítěze zabere dva až tři měsíce. Vítězný subjekt poté doloží dostatečné finanční
prostředky, podepíše smlouvu a započne práce.

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

ZÚ Kábul doporučuje si zajistit právní ošetření smluv tak, aby se v případě sporu kauza dostala k soudu mimo
Afghánistán. Afghánská obchodní komora a Afghánská investiční agentura v některých případech slouží jako mediátor
mezi stranami konfliktu. Soudní pře trvají v Afghánistánu dlouhou dobu a jsou poznamenány kulturními rozdíly a značnou
korupcí.

Rizika investování v Afghánistánu jsou stále významná, především s ohledem na bezpečnostně politicky nestabilní situaci.
Na druhé straně je určitou výhodou nízký stupeň rozvoje ekonomiky. Vysoké riziko představuje vysoká míra korupce,
která ovlivňuje rozhodování státních orgánů na všech úrovních. Předpokladem je, že se afghánská vláda bude nadále
snažit o zlepšení stavu v problematických oblastech, ale dle zkušeností lze konstatovat, že to bude velmi zdlouhavý a
bolestný proces

Afghánský trh lze rozdělit na ekonomické centrum – hl. město Kábul a ostatní provincie. Působení na něm je podmíněno
znalostí místních specifika a velice často provázanost rodinných, rodových vazeb. V žebříčku Světové banky v obtížnosti
podnikání se Afghánistán umístil na 167. příčce. Velice náročný se jeví doručení zboží přes hranice (183. příčka), dodržení
podmínek kontraktu (162. příčka), registrace nemovitostí (170. příčka), ochrana investic (183. příčka). Naopak Afghánistán
je na 25. místě v oblasti získání licence k podnikání a na 53. místě v jednoduchosti placení daní. Obecně lze říci, že rozvoj
podnikaní od roku 2006 je na mírném vzestupu, kdy se usnadňují procedury a byrokratické obstrukce pro obchodníky.

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

Úřední jazyk: paštu (35 % obyvatel), darí (dialekt perštiny - 50 % obyvatel, užívaný jako dorozumívací jazyk); ostatní
hlavní jazyky: turkické (uzbečtina, turkmenština 11%), dále kolem 30 jiných jazyků (např. balúčí, pašháí) 4%.

Afghánský kalendář, státní svátky: V Afghánistánu se používá solární kalendář, v němž nový rok začíná 21. března
křesťanského kalendáře. Níže je uveden seznam názvů afghánských solárních měsíců v darí s odpovídajícím časovým
rozmezím dle evropského kalendáře:

1. Hamal 21. 3. - 20. 4. 7. Mizan 23. 9. - 22. 10.

2. Sawr 21. 4. - 21. 5. 8. Aqrab 23. 10. - 21. 11.
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3. Jawza 22. 5. - 21. 6. 9. Qaws 22. 11. - 21. 12.

4. Saratan 22. 6. - 22. 7. 10. Jadi 22. 12. - 20. 1.

5. Asad 23. 7. - 22. 8. 11. Dalvæ 21. 1. - 19. 2.

6. Sonbola 23. 8. - 22. 9. 12. Hut 20. 2. - 20. 3.

Pro celé území Afghánistánu platí časové pásmo GMT + 4:30. Časový posun oproti ČR je +3,5 hodiny pro zimní čas a +2,5
pro letní čas.

Dnem pracovního klidu je pátek. Ve čtvrtek státní instituce a orgány buď nepracují, nebo mají čtvrtek jako „krátký“ den s
pracovní dobou do 12 hodin.

Afghánské státní svátky: Muslimský kalendář po celém světě začíná v roce 622. V roce 2016 začal 21. 3. v Afghánistánu
letopočet 1396.

Afghánský kalendář zahrnuje celou řadu dnů pracovního volna, které připadají na výročí významných událostí spjatých se
vznikem islámského náboženství či Afghánské islámské republiky a dále osobní výročí významných postav šíitského
islámu. Je třeba upozornit, že některé svátky se řídí islámským lunárním kalendářem a v jiných letech proto připadají na
odlišné dny evropského kalendáře. U náboženských svátků začíná vždy jejich oslava po západu slunce předchozího dne
(tedy např. 23.1.).

Přehled hlavních afghánských svátků v roce 2016:

• 15. 2. Den osvobození (výročí odchodu vojsk SSSR ze země)
• 21 - 22. 3. Nový rok (tzv. „Nowrooz“)
• 28. 4. Výročí svržení vlády prezidenta Najibullaha (tzv. „Mujahedeen Victory Day“)
• 27. 5. 1. den Ramadánu
• 26. 27. 8. Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
• 19. 8. Den nezávislosti
• 1. 9. Day of Arafa (Den pokání, den kdy Mohammad přednesl své kázání na rozloučenou před posledním rokem

svého života na pláni u hory Arafa) – pohyblivý svátek
• 2. - 4. 9. Eid al- Adha (svátek obětování) – pohyblivý svátek
• 9. 9. Výročí úmrtí Ahmad Shah Massouda (tzv. „Martyrs´ Day“)
• 1. 10. Ashura (den smrti imáma Husaina)
• 1. 12. Den oslav narození proroka Mohammada-pohyblivý svátek

Kulturní zvyklosti: I přes porážku Tálibánu je na mnoha místech Afghánistánu dodržována přísná tradiční forma
islámského práva. ZÚ zásadně varuje před dovozem alkoholu, kosmetiky obsahující alkohol, drog, publikací (i novin a
časopisů) zobrazujících neislámské náboženské a lidské tělesné motivy, hudebních nahrávek a videokazet.

Oblečení: Afghánci jsou citliví na dodržování tradičního oblékání, hlavně u žen na veřejnosti. Pro ženy je nutné volné
svrchní oblečení, které zakrývá šíji, boky a ruce po zápěstí a šátek, což platí bez výjimky pro všechny ženy i pro cizí státní
příslušnice. Není striktně vyžadováno nošení tradiční burky ani čádoru (druh černého delšího pláště zahalujícího tělo).
Nejsou dovoleny krátké sukně, délka sukní musí být pod kotníky. Muži musí mít zahalenou horní část těla a není jim
dovoleno chodit v krátkých kalhotách, rovněž krátký rukáv není doporučován.
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Jednání: Afghánci kladou vysoké nároky na zdvořilé vystupování. Ve srovnání se západními normami je společenský
hovor v daleko větší míře prokládán často značně nadsazenými zdvořilostními frázemi obsahujícími chválu a uznání
partnerovi. Nesouhlas či nelibost bývají naopak vyjadřovány jen opatrně a často pouhým mlčením. Veřejné projevy emocí
– rozčilení nebo zvýšení hlasu – jsou Afghánci hodnoceny jako nedostatek důstojnosti a sebeovládání.

Nabídku služby, daru, často i běžného pohostinství je normální nejprve „skromně“ odmítat a přijmout teprve na naléhání
nabízejícího; teprve opakované odmítnutí je obvykle bráno jako vážně míněné.

Při obchodních jednáních je nutno počítat s tím, že složitý byrokratický systém a předpisy budou příčinou častých zdržení
a průtahů. Čas nemá pro Afghánce zvláštní důležitost; na přesné dodržování termínů, plnění dohod nebo časů schůzek se
nelze spoléhat. V průběhu jednání je třeba zachovávat trpělivost; není třeba se nechat odradit dílčím neúspěchem,
důležité je udržování stálého kontaktu s partnerem. Je nutno mít na paměti, že Afghánci dávají přednost osobnímu
jednání před korespondencí, často i kvůli nižší míře gramotnosti.

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

Afghánské vízum má platnost do 3 měsíců. Cestování po zemi je omezeno aktuálními místy vojenských operací nebo
případných nepokojů. Cestování do a po Afghánistánu ZÚ rozhodně nedoporučuje. Víza vydávají afghánské ZÚ v Praze i
Islámábádu.

Kontaktní údaje ZÚ Afghánistánu v Praze: Na Karlovce 1387/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice, tel: 233 544 228, fax: 233 542
009, email: afg.prague@centrum.cz.

Specifické podmínky cestování do teritoria: Životní podmínky v afghánských městech i na venkově nelze považovat za
standardní a přijatelné pro dlouhodobý pobyt. Zejména vysoké znečištění ovzduší výfukovými zplodinami a v zimě
pálením odpadu a neexistence fungující kanalizační a vodovodní sítě může způsobit vážné komplikace osobám
náchylným k astmatu nebo k respiračním chorobám obecně (časté jsou plicní chlamydie). Hygienické podmínky je nutné
považovat za značně ztížené. Voda běžně není pitná, maximálně užitková.

I když není při cestách do Afghánistánu povinné očkování, podle místa pobytu je lépe se podrobněji informovat na
pravděpodobnost výskytu nemocí doporučené je očkování proti hepatitidě A a B, popřípadě břišnímu tyfu aj.

Obecná pravidla pro pobyt v Afghánistánu: Peníze, doklady a letenky je nutno nosit neustále při sobě. Vhodné je však
mít vždy u sebe kopii dokladu (identifikační stránky a stránky s vízem). Je nutné počítat s nevyhnutelným rizikem krádeže
peněz nebo cestovních dokladů. Doporučuje se proto maximální obezřetnost a v případě problémů či nejasností
kontaktovat české velvyslanectví v Kábulu. Nedoporučuje se individuální pohyb v noci.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince: Žádný region v Afghánistánu nelze považovat za bezpečný a hrozby útoků se
trvale objevuje po celé zemi (zejména problematické jsou v současné době oblasti na severu a jihu země, po celé hranici
s Pákistánem). Bezpečnostní situace je nestabilní a nepředvídatelná. Schopnost afghánských bezpečnostních složek zajistit
bezpečnost zahraničních návštěvníků je zatím omezená. Cestování po všech oblastech Afghánistánu je nebezpečné kvůli
probíhajícím vojenským bojovým operacím, ozbrojeným střetů mezi různými politickými a kmenovými skupinami. Riziko
únosů cizinců nebo jejich zajetí s pozdější žádostí o výkupné je značně vysoké.

Přístup do mešit: V poutních místech jako je Mazar-e Sharif je povolen vstup do většiny mešit. Většinou je nutné
odevzdat zavazadla do úschovny, ženy musejí mít na sobě dlouhý svrchní oděv zakrývající veškeré tělesné křivky a šátek,
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může být vyžadován čádor (druh černého delšího pláště zahalujícího tělo) nebo burka (oděv zahalující celé tělo včetně
obličeje, pouze ponechána vyplétaná mřížka pro oči). V mešitách jsou oddělené části pro muže a ženy, vstup je pouze bez
obuvi a není obvykle dovoleno fotografovat.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané pracující v Afghánistánu pracují převážně pro mezinárodní organizace (OSN, Červený kříž atp.). Ti občané,
kteří pracují pro afghánské společnosti nebo zahraniční společnosti pracují na základě kontraktu. ZÚ Kábul s ohledem na
bezpečnostní situaci v zemi upozorňuje, aby občané ČR pečlivě zvážili své pracovní záměry na území Afghánistánu.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Afghánistánu existuje v minimální míře a kvalita je velmi proměnlivá. Proto většina cizinců vyhledává
pomoc zahraničních lékařů, lékařů pracujících pro ZÚ, mezinárodní nebo nevládní organizace. ZÚ není zatím znám případ,
kdy by česká zdravotní pojišťovna proplatila lékařský úkon v Afghánistánu.
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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

Adresa: St. No. 8, House No. 337, Wazir Akbar Khan, Kabul
Telefon: sekretariát +93 798 417 418, v naléhavých případech +93 793 486 577
Fax: není
E-mail: kabul@embassy.mzv.cz

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

MZV ČR, odbor Asie, sekretariát: +420 224 182167

MPO ČR, oddělení Afriky, Asie a Austrálie: +420 224 852 832

Velvyslanectví ČR v Kábulu je jedinou českou institucí v Afghánistánu. ČSA do této destinace nelétají, nemají zde kancelář.
Nejkratší a spolehlivá letecká spojení jsou přes Istanbul (Turkish Airlines) a Dubaj (Emirates).

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

Nejsou zavedena. Pozemní telefonní síť funguje jen v některých regionech. V případě nouze lze kontaktovat ZÚ Kábul.

7.4 Internetové informační zdroje

• Úřad prezidenta www.president.gov.af/en
• Ministerstvo zahraničí www.mfa.gov.af/en
• Ministerstvo průmyslu a obchodu www.commerce.gov.af
• Ministerstvo dolů www.mom.gov.af
• Ministerstvo zemědělství www.mail.gov.af
• Ministerstvo energií a vody www.mew.gov.af/en
• Ministerstvo vnitra www.moi.gov.af/en
• Ministerstvo obrany www.mod.gov.af/en
• TOLO News (tisková agentura) www.tolonews.com
• Pajhwok Afghan News www.pajhwok.com
• Afghanistan Investment Support Agency www.aisa.org.af
• Afghanistan Chamber of Commerce & Industries www.acci.org.af
• Centrální banka www.centralbank.gov.af
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