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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

Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

Hlava státu: prezident José Eduardo dos Santos (od 21. září 1979), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil
a předsedou hlavní politické strany MPLA.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále www.governo.gov.ao nebo např. také na stránkách
angolského velvyslanectví ve Washingtonu.

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

• Rozloha: 1 246 700 km
2

• Počet obyvatel: cca 25,8 mil. (2015)
• Hustota obyv. na km

2
: 14,8 ob.

• Průměrný roční přírůstek obyv.: 2,2 %.
• Přes 36 % obyvatelstva žije v chudobě.

Národnostní složení: Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a
Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga,
míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

Náboženství:

• křesťané: až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští
křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční (Pentacostal) církve

• tradiční animisté: v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
• ostatní: roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)
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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.

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

HDP/obyv.
(USD, běžné
ceny, dle MMF)

4744,9 4998,9 4 915,9 3 876,2 3 360,4 3630,7

HDP (mld.
USD, běžné
ceny, dle MMF)

115,3 124,9 126,8 103 91,9 102,3

HDP růst (%) 5,2 6,8 4,8 3,0 0,0 1,3

Inflace (%, dle
MMF)

10,3 8,8 7,3 10,3 32,4 27,0

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017; 2017* - předpokládaný vývoj

Hospodářství země je závislé na těžbě ropy, která stanoví cca 1/3 HDP a více než 95 % exportu. Z důvodu poklesu cen
ropy na světových trzích se země potýká s vážným propadem příjmů a je nucena omezovat výdaje a investice. I přes
propad importu (o 30 % v roce 2016) země čelí negativní obchodní bilanci. Na začátku ledna 2016 byly zrušeny dotace na
dodávky vody a elektřiny a pohonné hmoty. Benzín zdražil o 28 % a nafta o 44 %. Národní měna byla výrazně
devalvována ze strany angolské centrální banky na aktuálních 166,7 Kwanza/USD (stav k 5/2017). Pro porovnání
v polovině roku 2015 byl směnný kurz ve výši 97,5 Kwanza/USD. Obecně dolary a eura jsou těžko dostupné a rozdíl mezi
oficiálním kurzem a černým trhem je až dvojnásobný.

Klíčové pro další rozvoj angolské ekonomiky jsou zahraniční investice. S ohledem na poměrně protekcionistickou politiku
vlády jsou však soustředěny do ropného a stavebního sektoru a mají jen malý dopad na tvorbu pracovních míst.
Podnikatelské prostředí není příliš příznivé z důvodu rozsáhlé korupce, nepotismu, neefektivních státních institucí a
nedostatečné infrastruktury a v brzké době nelze čekat jeho podstatnější zlepšení a pravděpodobnější je naopak další
zhoršování ekonomické situace země.

Země trpí vysokou nezaměstnaností (26 %), zejména mezi mládeží, chudobou, jíž je zasažena více než třetina populace a
vysokou nerovností příjmů (Gini koeficient 55,3). Angola také stále nepřekonala důsledky téměř 30 let trvající občanské
války, která vedla ke zničení infrastruktury a masivní migraci z venkovských oblastí do měst. Vláda s cílem urychlit obnovu
země schválila řadu daňových úlev a zvláštních ekonomických zón. Národní rozvojový plán pro období 2013-2017 jako
priority stanoví diverzifikaci ekonomiky, podporu soukromého podnikání a podporu exportu. Kromě zpracování ropy a
rozvoje těžkého průmyslu klade důraz na potravinářský a zpracovatelský průmysl a rozvoj zdravotnictví, energetiky,
vodohospodářství a služeb.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 5 053,0 4 848,5 4 322,8 3 057,8 3 370,8

Výdaje 4 548,8 4 888,7 4 642,4 3 614,0 3 718,7

Saldo 504,2 -40,2 -319,6 -556,2 -347,9

Hrubá
zadluženost

3 560,0 3 963,4 5 067,35 8 062,9 11 267,7

Hrubá
zadluženost jako
% HDP

29,6 35 40,6 65,4 71,8

Údaje v mld. kwanza
Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

Rozpočet na rok 2017 se zaměřuje jednak na sociální výdaje, tak i na veřejné investiční projekty zaměřené na obnovu
infrastruktury po několika dekádách občanské války. Také zahrnuje jednorázový výdaj spojený s volbami do poslanecké
sněmovny, které se budou konat v srpnu 2017. Odhad deficitu státního rozpočtu 2017 byly na úrovni 5,9 % HDP a
vychází z ceny ropy 46 USD/barel. Nicméně kvůli tlaku na zvýšení mezd státním úředníkům o 15 % a nedostatečné
investiční podpoře ze strany státní ropné společnosti Sonangol se očekává, že bude deficit státního rozpočtu mnohem
vyšší.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet (mld.
USD)

13,85 8,35 -3,75 -10,273 -4,166

z toho zboží
bilance

47,39 41,92 30,59 12,49 -

z toho služby
bilance

-21,36 -21,75 -23,28 -16,02 -

z toho primární
příjmy bilance

-10,42 -9,9 -8,85 -5,91 -

z toho -1,76 -2,12 -2,21 -0,83 -
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sekundární příjmy
bilance

Kapitálový a
finanční účet

-7,28 -9,02 -0,48 6,93 -

Zdroj: Angolská centrální banka, www.bna.ao (odhady 2016)

Devizové rezervy 23,89 mld. USD (k březnu 2017), z toho zlato: 717,8 mil. USD. (Zdroj: Angolská centrální banka,
www.bna.ao). Současná hodnota devizových rezerv pokryje osmi měsíční dovoz do Angoly.

Investiční pozice: FDI Angoly v zahraničí 21 220,9 mil. USD, zahraniční FDI v Angole 35 181,9 mil. USD (2015). Zdroj:
Angolská centrální banka.

Mezinárodní ratingové agentury v průběhu roku 2016 a 2017 snížily hodnocení Angoly - Fitch na B- v březnu 2017, S&P v
srpnu 2016 na B negativní, a Moody´s v dubnu 2016 na B1 negativní).

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených služeb. Do
bankovnictví přišlo mnoho zahraničního kapitálu, především z Portugalska.

Centrální bankou je Banco Nacional de Angola, která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou emisní a
regulační funkci. Nejrozšířenější síť poboček v zemi mají státní Banco de Poupança e Crédito, Banco de Comércio e
Indústria (dceřinná banka státního Sonangolu) a soukromá Banco Africano de Investimentos. Mezi portugalské komerční
banky, které v Angole otevřely své pobočky, patří Banco de Fomento Angola, Banco Totta e Açores a Banco Comercial
Português.

Stát má v Angole podíly v 5 velkých bankách v zemi (přímo či nepřímo, např. nověji při restrukturalizaci BESA
prostřednictvím ropné společnosti Sonagol)

Adresy významnějších bank v zemi:

• Banco Africano de Investimentos (BAI), Rua Major Kanhangulo, 34, Luanda
• Banco Comercial Português (BCP), Rua Raila Ginga 83, Luanda
• Banco de Comércio e Indústria (BCI), Av. 4 de Fevereiro 86, Luanda
• Banco Espirito Santo Angola (BESA), Rua Rainha Ginga 6, Luanda
• Banco de Fomento Angola, Rua Amilcar Cabral 58, Luanda
• Banco de Poupança e Credito (BPC), Largo Saydi Mingas, Luanda
• BNP Paribas, Largo Saydi Mingas, Edificio BPC, Rua Dr Alfredo Troni, Luanda
• Banco Totta de Angola (BTA), Avenida 4 de Fevereiro 99, Luanda
• Citibank, Rua Kwamme N`krumah 31, Luanda
• HSBC Equator Bank Limited, Rua Aldredo Troni, Edificio BPC, Luanda
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Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou Sonangolu:

• ENSA - Seguros de Angola, Av. 4 de Fevereiro 93, Luanda
• AAA - Seguros, SARL

1.7 Daňový systém

Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší část ekonomických
aktivit. V r. 2010 byl zahájen program revize daňového systému (tzv. PERT), který vedl k úpravám kolkových poplatků,
spotřebních daní a daní z nemovitostí.

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny sazbou 30 % (pro
residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V
zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na 15 % a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na
5,25 % a 3,5 %. Daň z divident je 10 % a daň z úroků 15 %.

Přehled daní:

• Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho - daň z příjmů fyzických osob - 0% – 17%
• Imposto Industrial - daň z příjmů obchodní a průmyslové činnosti - 30%
• Imposto sobre Aplicação de Capitais - daň příjmů kapitálového majetku - 5%, 10%, 15%
• Imposto de Consumo - daň ze zboží a služb - 10%
• Imposto Predial Urbano - daň z pronájmu veřejným nemovitostí či zděděných nemovitostí, které se nepronajímají -

25 % či 0,5 % z nepronajatých nemovitostí
• Imposto de Sisa - daň z pronájmu a prodeje nemovitého majetku - 2 %
• Imposto de celo - kolkovné
• Imposto sobre Sucessoes e Doacoes - daň z převodu nemovitostí a cenných papírů - 10 %, 15 %, 20 %, 30 %

Více informací k daním (v portugalštině) na stránkách angolského ministerstva financí:
http://www.agt.minfin.gv.ao/portalat/faces/impostos/impostos_impostos?_afrLoop=2529802269835308&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=imjx0pnxk&_adf.ctrl-state=hohha8yva_118#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dimjx0pnxk%26_afrLoop%3D2529802269835308%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhohha8yva_122
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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

Dovozy 26 331 28 580 21 185 20 693 22 999

Vývozy 68 247 59 170 44 316 33 181 31 034

Saldo 41 916 30 590 23 130 12 489 11 788

Údaje v mil. USD

Zdroj: Economic Inteligence Unit, www.eiu.com

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším dovozcem do Angoly se stala od roku 2015 Čína s celkovou hodnotou 2,86 mld. USD. Překonala tak
Portugalsko, které se tak dostalo na druhou pozici s hodnotou dovozu 2,63 mld. USD. Dalšími dovozními partnery jsou
Singapur, Jižní Korea, Belgie, USA, Brazílie, Malajsie, JAR a další. EU jako celek však překonává Čínu a je tak největším
dovozním partnerem mezi ekonomickými bloky pro Angolu.

U angolského vývozu má však své prvenství Čína a EU je na 2. místě. Dalšími vývozními trhy jsou Indie, USA, JAR, Taiwan a
SAE.

2.3 Komoditní struktura

• Dovoz do Angoly v členění na spotřební zboží (převažuje), zboží dlouhodobější spotřeby a kapitálové zboží.
• Vývoz z Angoly podle komodit: ropa (převažuje), ropné produkty, zemní plyn, diamanty, káva a ostatní.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Autoři neuvádějí.

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

Největší zahraniční investice směřovaly v Angole do ropného průmyslu, především ze strany amerických, britských a
francouzských investorů. Ve stavebnictví investuje zejména Portugalsko a Brazílie, v těžbě diamantů Rusko a Izrael, který
se v Angole zabývá i zemědělstvím. Portugalské investice jsou zastoupeny v sektoru bankovnictví. Velmi významné je
angažmá Číny v angolské infrastruktuře, stavebnictví a rovněž v sektoru ropného průmyslu. Investice do ostatních sektorů
ekonomiky jsou zatím minimální, ale existuje potenciál růstu. Např. kanadští investoři se zajímají vedle sektoru těžby
nerostů také o vodohospodářství a energetiku.

Po hospodářské a finanční krizi v r. 2008 některé angolské instituce a firmy jako Sonagol a Santoro (spojené s dcerou
prezidenta Isabel dos Santos) investovaly v zahraničí, zejména v Portugalsku, kde získaly majetkové podíly v bankovnictví
a energetice.

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

Podmínky vstupu pro zahraniční kapitál jsou stanoveny v Zákoně o soukromých investicích č. 14/15 z 11. srpna 2015.
Kontaktním místem pro zahraniční investory je agentura APIEX - http://apiexangola.co.ao/

Pobídky v podobě daňových a celních úlev se v současné době vztahují na zahraniční investice nad 1 mil. USD či domácí
investice nad 500 mil. kwanza. Ve vybraných strategických sektorech jsou zahraniční investice podmíněny partnerstvím s
angolským subjektem (alespoň 35 % podíl)- elektřina, voda, hotely, logistika, doprava, stavebnictví, telekomunikace, ICT a
komunikační prostřeky. Také jsou stanovena pravidla pro povinné zaměstnávání angolských pracovníků.

Mezi rizika investování v Angole je nutno počítat nízkou vymahatelnost práva, zásahy státu, korupci, absenci kvalifikované
pracovní síly.

Ze sektorového hlediska jsou jsou kromě těžby pro investice v Angole perspektivní maloobchod, telekomunikace,
energetika, potravinářství a stavebnictví.
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

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

V Luandě působí Delegace Evropské unie:

Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Edifício Rei Katyavala, Porta C1,
Rua da Liga Nacional Africana s/n, Maculusso, Luanda
Tel.: + 244 925 97 83 32/ 934 57 33 43
E-mail:delegation-angola@eeas.europa.eu
Facebook:www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: http://eeas.europa.eu/delegations/angola/about_us/contacts/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Angola je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a
jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé.

V r. 2012 EU a Angola podepsaly dokument Joint Way Forward.

I přesto, že Angola je čtvrtým největším obchodním partnerem EU v subsaharské Africe, neúčastnila se vyjednávání o EPA
(Economic Partnership Agreement), která byla se členy SADC dojednána v červenci 2014 (ale nevstoupila doposud v
platnost). Díky inciativě EBA (Everything But Arms) se angolské výrobky těší volnému přístupu na trh EU.

Země oznámila záměr vstoupit v 2017 do zóny volného obchodu SADC, tento termín však pravděpodobně nebude
dodržen.

Z hlediska Angoly je EU, především díky Portugalsku, na prvním místě v dovozech zboží do Angoly. U vývozů z Angoly je
EU na druhém místě.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na základě Dohody z Cotonu je Angola příjemcem rozvojové pomoci EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu
(EDF). V rámci 10. EDF bylo na projekty v Angole vyčleněno 214 mil. EUR, v rámci 11. EDF to bude 210 mil. EUR na
následující tři prioritní sektory: a) učňovské a vyšší školství, b) udržitelné zemědělství, c) voda a hygiena. Angola se také
účastní evropských programů Horizon 2020 (výzkum a inovace, 2014–2020) a Erasmus+ (vzdělávání, výcvik, kultura,
mládež a sport).
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Také české firmy se mohou zapojovat do realizace projektů financovaných z EDF. Více informací (v češtině): Portál
Businessinfo a Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obsah neuveden

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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz, mil. USD 32,7 25,7 28,2 80,8 16,88

Dovoz, tis. USD 160 30 8 5 4

Bilance, mil. USD 32,5 25,7 28,2 80,8 16,88

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zanedbatelné dovozy z Angoly do ČR představují především opracované kameny (HS6802).

Ve vývozu z ČR do Angoly byly za střednědobé období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2016 výrazněji zastoupeny následující
položky (dle Databáze zahraničního obchodu ČSÚ):

• HS 7304 Trouby, duté profily ap, bezešvé, ze železa, oceli
• HS 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap.
• HS 8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační
• HS 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj.
• HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
• HS 4202 Kufry aktovky brašny pouzdra kazety vaky apod.
• HS 8311 Dráty tyčky aj k pájení sváření ap z kovů

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

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

Angolské firmy bývalých studentů v Československu:

• Organizações José Veríssimo, LDA., Tr. Henrique G. Da Graca, Cx.P. 6285, Luanda, tel.: +244 222 263 565, fax: +244
222 261721, mail: orgverissimo@snet.co.ao

• Tanned Equipamentos, s.a.r.l., Cónego Manuel das Neves 84, Luanda, tel.: +244 222 442 676, fax: +244 222 445 428,
mail: dovala@tanned-equipamentos.com

• Yoani & Yoani, Deolinda Rodrigues 76, Luanda, tel.: +244 222 262 429, mail: ioanin21@yahoo.com
• Angola Central Trade, Av. 4 de Fevereiro 52-B, Luanda, tel.: +244 222 330 744, fax: +244 222 333 778

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda z Cotonou, 2000 (upravuje vztahy zemí EU a jejích členských zemí a zemí skupiny afrických, karibských a
tichomořských států, ACP).

• Starší bilaterální smlouvy již nejsou platné.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska bilateriální zahraniční spolupráce (ZRS) ČR Angola již není v současné době považována za tzv. programovou
zemi. V koncepci ZRS ČR na období 2010–17 byla Angola zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, „v nichž
bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období“. Prakticky jsou od r.
2013 v Angole možné jen tzv. malé lokální projekty, popř. tzv. trilaterální spolupráce (např. organizace Člověk v tísni
realizuje projekty v Angole ve spolupráci s dalšími donory).

V období 2006–2010 byla důvodem zařazení Angoly mezi prioritní země české ZRS zejména vysoká míra potřebnosti,
silná tradice vztahů a potenciál dalších přínosů (např. v obchodních vztazích). Hlavními sektory ZRS ČR bylo zemědělství a
školství. Z geografického hlediska se ZRS ČR v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico. Příklady realizovaných
projektů:

• Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, který navázal na projekt „Ustavení Centra pro zemědělské
vzdělávání“ ve městě Kuitu

• Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008–2010)
• Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007–2010)
• Podpora základního školství o odlehlých okresech provincie Bié (2009–2012)
• Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009–2011), gestor ČRA
• Trilaterální projekt: Cleaning up of Cuemba (2010–2011)

V dávnější minulosti spolupráce probíhala na základě dohody o vědeckotechnické spolupráci pod dohledem zvláštní
Československo-angolské smíšené komise pro vědeckotechnickou spolupráci. Detailnější podmínky, např. pro vysílání
československých expertů do Angoly, definovaly dílčí protokoly. Spolupráce se rozvíjela v oblasti papírnictví, zpracování
dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, v oblasti lesnictví a energetiky (v provinciích Benguela, Huambo,
Bié a Moxico – rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren). V r. 1983 v Angole došlo k únosu 66
československých expertů a jejich rodin povstaleckým hnutím UNITA.
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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

Za potenciálně perspektivní položky v Angole lze považovat relativně široké kategorie spotřebního zboží, potravin i strojů
(např. zemědělské stroje vč. malých traktorů), vozidla do obtíženého terénu a náhradní díly, dodávky pro energetiku
(vodní elektrárny, rozvody elektřiny) a také pro ropný průmysl, což odpovídá širokému okruhu potřeb, který je v Angole
zajišťován prostřednictvím dovozu.

Ze statistik vývozu v posledních letech vyplývá, že se firmám z ČR daří v Angole uplatnit zejména v následujících
kategoriích:

• HS 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli – dodávky pro ropný průmysl, který zůstává nosným
oborem v Angole i při měnících se podmínkách na trhu

• HS 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap
• HS 8502 Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační – energetické potřeby Angoly s rostoucí populací a

ekonomikou vyžadují i do budoucna dodávky odpovídajícího profilu

Příležitostí je i zemědělský a potravinářský průmysl zdecimovaný dlouhodobou občanskou válkou. Obnovení
soběstačnosti ve výrobě potravin je prioritou Národní strategie pro potravinovou bezpečnost a výživu. Poskytovány jsou
zvýhodněné půjčky a existuje několik vládních programů (včetně podpory rekonstrukce a výstavby zavlažovacích systémů
a chladíren a mrazíren), ty se však potýkají s nedostatečným financováním. I přesto sektor zaznamenal v roce 2014 růst ve
výši 11,9%.

Česká republika má v Angole velice dobré renomé ze 70. a 80. let, kdy tehdejší Československo v rámci ideologicky
podmíněné pomoci technologicky vybavilo několik průmyslových podniků (např. pivovary, celulózka) a dodávalo
dopravní prostředky (nákladní auta Tatra), zemědělské stroje a zařízení (traktory Zetor či zavlažovací systémy). V Angole je
doposud známé české spotřební zboží jako sklo, pivo a sušené mléko. V Československu a nyní v ČR studovalo či se jinak
formovalo přes tisíc Angolanů, kteří jsou dodnes propagátory českého jazyka, výrobků a kultury.

Aktuální sektorové příležitosti pro Angolu

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

5.2 Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Pozn. V Angole není Zastupitelský úřad ČR, diplomatické vztahy zajišťuje Velvyslanectví ČR v Pretorii, Jihoafrická republika
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

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

Angolský trh, podobně jako i další trhy v Africe, nelze dost dobře zpracovávat na dálku z kanceláře v ČR. Osobní kontakty
a vztahy zde hrají nedocenitelnou roli. Přístup k určitým kruhům angloské společnosti může být pro úspěch některých
obchodů klíčový, přitom je nutno počítat s jejich uzavřeností pro nově příchozí. Kromě nezbytného představení se
obchodním partnerům je tedy také téměř nutností mít zástupce na místě.

Angolský trh je atraktivní. Země disponuje bohatstvím v podobě ropy a diamantů. V posledních letech měla dostatek
finančních prostředků a ekonomika patřila k rychle rostoucím, v neposlední řadě proto, že ji předtím zničily
dekády ozbrojeného konfliktu, který trval do r. 2002. Většinu zboží určeného pro spotřebu i vstupů pro průmysl
tak Angola dováží. Většina světových vývozců tyto příležitosti chápe a je na trhu přítomna, a tak je nutno počítat s
konkurencí.

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

Vzhledem k nepřehledným pravidlům, náročné administrativě i korupci je nejpraktičtější možností, jak odbavit dovážené
či vyvážené zboží, kontrahovat služby celního agenta.

Celní zákoník byl zaveden v r. 2006 a v r. 2008 také Celní sazebník. Sazby činí od 2 % do 30 % z CIF hodnoty dováženého
zboží podle toho, jestli patří do kategorie nezbytného, užitkového či luxusního zboží. Více viz stránky Celního úřadu.

Vývozní kontrole či zákazu podléhají diamanty, některé druhy fauny a flóry a umělecké předměty. Na některé komodity
jsou aplikována vývozní cla. Angola je signatářem úmluvy z Kimberley, která upravuje podmínky vývozu diamantů.

V poslední době se v Angole začaly projevovat tendence k restriktivnější obchodní a investiční politice:

• byly zavedeny množstevní kvóty na dovoz širokého okruhu zboží
• vydán prezidentský dekret s požadavkem, aby firmy poskytující v Angole zasilatelské služby byly vlastněny pouze

angolskými občany
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• zavedena daň na transfery do zahraničí.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většinu podmínek pro zřízení kanceláře obsahuje Zákon o soukromých investicích, novelizovaný v srpnu 2015. Záměr
zřídit v Angole kancelář je nutné konzultovat s investiční agenturou APIEX. Pro investice v hodnotě nad 1 mil. USD existují
pobídky.

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

Reklamu je v zemi možno zadávat prostřednictvím billboardů, televize, rozhlasu i tisku. Reklama má význam pouze v
Luandě a v několika dalších větších městech. Ve vnitrozemí se uplatní každé cenově přijatelné zboží.

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní veletrh FILDA v Luandě, který se koná
každoročně v červenci. Akce se pravidelně účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě
sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně
přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko).

V Luandě se dále koná i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA (duben), potravinářský Expo Alimenticia
(květen), zdravotnický veletrh (srpen), Angola Motorshow (září), veletrh kultury a cestovního ruchu FITEC (září), veletrh
nábytku a dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh ropného průmyslu FIPA (listopad).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Angola má základní právní ochranu práv duševního vlastnictví. Národní shromáždění Angoly přijalo v srpnu 2005 na
ochranu průmyslového duševního vlastnictví Pařížskou úmluvu. Ministerstvo průmyslu Angoly spravuje práva k
duševnímu vlastnictví – ochranné známky, patenty a užitné vzory na základě zákona o průmyslovém vlastnictví č. 3/92.
Ministerstvo kultury reguluje autorská práva, literární a umělecká práva na základě autorského zákona č. 4/90.

Angola je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Pověřenou institucí by měl být Institut práv
průmyslového vlastnictví – Angolan Industrial Property Institute (IAPI).
Zákonná úprava v oblasti duševního vlastnictví prochází v Angole revizí (viz např. tento článek).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky bývají publikovány v oficiálních věstnících a někdy i ve sdělovacích prostředcích. Často se tak ale bohužel
děje jen pro formu, neboť budoucí realizátor té které akce bývá již předurčen. Korupce je běžným problémem. V
ojedinělých případech, kdy veřejná soutěž je míněna vážně, bývají preferování angolští účastníci.

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

V Angole platí ještě více než kdekoliv jinde, že obchodním sporům je třeba předcházet. Soudnictví stále nemá
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dostatečnou kapacitu, je pomalé a nevýkonné.

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

Úřední jazyk: portugalština

Domorodé jazyky: nejrozšířenějšími jsou umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a některé další bantuské
jazyky

Státní svátky:

• 1. leden – Nový rok
• 4. leden – Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce 1961)
• 25. leden – výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
• 4. únor – Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
• únor – Karneval (pohyblivý svátek)
• 8. březen – Mezinárodní den žen
• duben – Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
• 1. květen – Svátek práce
• 25. květen – Den Afriky
• 1. červen – Mezinárodní den dětí
• 17. září – Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí narození; 1922–1979)
• 2. listopad – Památka zesnulých
• 11. listopad – Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
• 25. prosinec – Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší pracovní den.

Prodejní doba:

• pondělí až pátek 8:00–18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra mají polední
přestávku)

• sobota 8:00–12:30, nákupní centra do 18:00
• neděle 9:00–13:00 (pouze nákupní centra)

Otvírací doba bank:

• pondělí až pátek 8:00–15:00
• sobota 8:00–12:30
Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň
formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a
jsou provázeny korupcí či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice hrdým národem a jejich projev může být pokládán
za aroganci.

Obchodní zvyklosti: Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od evropských poměrů dramaticky odlišné
a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či tolerování může vést k prosazení se na místním trhu. Angola prošla ve své

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Angola

16/21 http://www.businessinfo.cz/angola

http://www.businessinfo.cz/angola


historii velmi složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu vystřídala bezprostředně občanská válka a její
důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat, do všech oblastí života. Je nezbytné si být stávajících rizik a
odlišností vědom, neboť toto povědomí je jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů
v teritoriu. Angolané drtivou většinu skutků, které se Evropanovi mohou jevit jako neseriózní, nekonají úmyslně, popř. je
takto nevnímají. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, absence zkušeností či válečného dědictví a kulturně
podmíněného flexibilnějšího přístupu k faktoru času. Z toho plyne, že je sice nutné být dochvilný, avšak od angolského
protějšku dochvilnost spíše neočekávat.

Obchodní jednání: Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými standardy. Výjimky v
podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či podnikatelů toto pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek
desítky let trvající války, během které nepředstavitelně složité životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití,
způsobily vypěstování návyku využít v maximální možné míře momentální situaci, bez ohledu na budoucí vývoj či
partnery, natož pak etiku. Přístup k obchodním závazkům se postupně lepšuje v návaznosti na pokroky ve fungování
soudnictví včetně obchodního.

Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský subjekt v podstatě nezná kompromisní
řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu a pokud se mu to nepodaří, bude hledat jiného partnera. Uvažuje přitom
intuitivně. Na etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání většinou vůbec nekoresponduje, je však poměrně překvapivě
kladen velký důraz. Jediným univerzálním jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při jednání se
vzdělanějšími partnery použít francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti s portugalštinou pak také španělštinu).
Většina jednání je vedena od 9–12 a od 15–18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním
prázdninám nejsou vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden. Vizitky, pokud je ovšem nositel má k dispozici, mají
standardní úpravu. Dary se předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko běžnější je pozvání na oběd či večeři
do restaurace.

Pracovní návyky: Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další stimuly, jako
možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., jsou až na druhém místě. Je to dáno tím, že
Angola je země s velmi vysokými životními náklady a v podstatě bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi
pořídit téměř všechno, bez nich téměř nic. Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících
místní pracovníky či v joint ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze angolských podnicích. I v nich má však
jistou noblesu alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná.
Pracovní doba ve státních institucích je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12 hodin a po
polední přestávce od 14 do 18 hodin.

Vztahy mezi lidmi: Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. Přirozená je úcta ke starším. V jistých kruzích je
neméně důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé výjimky neexistují společensky
významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy mají velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti
tomu pohlaví vliv na obchod nemá. Vztahy podřízeného a nadřízeného jsou velmi respektovány. Angolské firmy jsou
značně hierarchizované. Význam osobních styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem.

Hodnoty a normy: V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až na dalších místech
zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, morálka, dobré mravy apod. je v zemi s rozbujelou
korupcí na všech úrovních problémem.

Význam času: Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o hodinu předem, není ničím
výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku bez udání důvodu. Je vhodné schůzku sjednat ve značném
předstihu, i několik týdnů předem, a telefonicky ověřit její platnost den před jednáním. Angolští aktéři se při obchodních
jednáních zaměřují jednoznačně na přítomnost. Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi
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abstraktní. Úvod jednání bývá neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů delegací. Vlastní jednání
bývají stručná a věcná, následná realizace uzavřených dohod však již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán od
počátku důvěryhodně, angolský partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku důvěryhodnost
postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat.

Verbální a neverbální komunikace: Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně, což však nekoresponduje
s budoucí realizací toho, co se podaří sjednat. Mimika, gestikulace, způsob vyjádření emocí či projevy souhlasu a
nesouhlasu jsou po staletích portugalské nadvlády podobné evropským. Společenská konverzace bývá omezena na
několik úvodních seznamovacích vět. První jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy
dochází k používání křestních jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano.

Interpersonální vzdálenost: Účastníci jednání se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají. Nejčastěji sedí na
opačné straně stolu, osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je samozřejmě podání ruky při pozdravu a
loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za ruce, byť se jedná o osoby stejného pohlaví.

Oblékání a vzhled: Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno však hlavně ve
vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené rozhalené košile. I tyto formy jsou však
považovány za formální oděv. V zemi jsou používány výhradně drahé kvalitní značkové oděvy a doplňky včetně velkého
množství zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá.

Jídlo a stolování: Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo připravené doma je velkou
výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. Pozvání do rodiny je však naopak běžné při velkých
oslavách a událostech jako svatba, narozeniny či trachtace. V takové situaci se sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný
dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno, likér apod.). I když se situace v oblasti gastronomie po
skončení občanské války lepší, počet restaurací v zemi je stále omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně
vysoké. Jídlo bývá doprovázeno kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR.
Hostitel se kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou přípitky s proslovy. Vstřícnost hosta ke
gastronomickým zvyklostem a místním specialitám není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však spíše mezinárodní než
místní, takže nebezpečí nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené kulinářské zákazy neexistují, na osobní
preference je v omezené nabídce malý prostor.

Víra: Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství
(90 % všech věřících; z nich cca 70 % katolíků a 20 % protestantů). Z dob socialistického experimentu však přetrval rovněž
ateizmus. Vliv víry na postoje a vztahy lidí je tedy souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou praktikování
afrických náboženských kultů (cca 10 % všech věřících).

Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně chudých lidí. Země blahobytu i
hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i země sirotků, válečných mrzáků a nevyléčitelně nemocných. Její
potenciál je však v nejširším slova smyslu obrovský a nabízí mnoho příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro české
subjekty.

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

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

Víza: pro občany ČR vystavuje Velvyslanectví Angolské republiky v Berlíně.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Angola

18/21 http://www.businessinfo.cz/angola

http://drozd.mzv.cz/
http://drozd.mzv.cz/
http://drozd.mzv.cz/
http://www.botschaftangola.de
http://www.botschaftangola.de
http://www.botschaftangola.de
http://www.botschaftangola.de
http://www.botschaftangola.de
http://www.businessinfo.cz/angola


Po uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Luandě (2010) převzal konzulární působnost v zemi Zastupitelský úřad ČR
v Pretorii v Jihoafrické republice.

Od 1. 7. 2010 zastupuje ČR v Angole při vydávání schengenských víz Portugalsko. Žadatelé z Angoly se tedy mohou
obracet se svými žádostmi o schengenské vízum při cestě do ČR na portugalský konzulát v Luandě.

Hlavními nebezpečími číhajícími na cestovatele v zemi jsou malaričtí komáři (nutný repelent a antimalarika již na letišti v
Luandě), obecná kriminalita, nekvalitní síť pozemních komunikací, množství nášlapných min související s válečným
dědictvím.

Vnitrostátní letecká doprava je v Angole hlavním způsobem přepravy osob i materiálu, avšak kvalita a údržba letadel
vlastněných některými místními aeroliniemi je pochybná. OSN svým zaměstnancům doporučuje využívat k vnitrostátní
přepravě společnosti Sonair a Air Gemini, naopak se nedoporučuje národní přepravce TAAG (který však nedávno zahájil
slibnou spolupráci s Emirates Airlines). EU TAAG v r. 2007 zařadila na seznam nežádoucích aerolinek, v r. 2009 začal opěl
létat do Portugalska a v r. 2010 bylo povolení rozšířeno i na ostatní evropská letiště, avšak některá z letadel
provozovaných TAAG stále do evropského letového prostoru nesmí.

V exklávní provincii Cabinda dochází k občasným útokům na cizince. Jedním ze medializovaných incidentů byla tragická
střelba separatistických militantů na národní fotbalový tým Toga v r. 2010. Vyskytly se také případy únosů spojené s
úmrtím cizinců. Pohyb mimo hlavní město provincie je kontrolován a v citlivých místech možný pouze s vojenským
doprovodem.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vyřízení pracovního povolení pro cizince je často problematické a to i v případě, že se jedná o rodinného příslušníka
angolského občana.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní státní zdravotnické péče nelze doporučit. Čeští občané mohou za úhradu využívat služeb soukromých klinik.
Ceny jsou ovšem vysoké, je proto prozíravé uzavřít před cestou zdravotní pojištění. Jakékoliv závažnější onemocnění je
nutno řešit v JAR či v Evropě.

Očkování: Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje očkování proti žluté zimnici.
Doporučeny jsou nadto také vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Je nutná antimalarická prevence
(repelent a vhodný oděv již na letišti v Luandě; krátkodobým cestovatelům se doporučuje užívat vhodná antimalarika).
Před cestou do země je důležité konzultovat kliniku cestovní medicíny. V Luandě poskytuje tolerovatelnou úroveň
zdravotní péče několik soukromých klinik, avšak kvalita služeb státních nemocnic a dostupnost lékařské péče mimo hlavní
město jsou špatné. Proto je vhodné vybavit se před cestou zdravotním pojištěním, nejlépe takovým, které v naléhavých
případech zahrnuje letecký odvoz ze země.
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7. Kontakty
Obsah neuveden

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Angolu je akreditováno velvyslanectví ČR v Jihoafrické republice:

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria

Velvyslanec: JUDr. Michal Král

Ekonomický úsek: Ing. Kristýna Chvátalová (zaměření zejména na Angolu a Mosambik), Viktor Dolista
tel.: 0027-12-431 2389, 0027-12-431-2385
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz; kristyna_chvatalova@mzv.cz

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Namibie, Svazijsko, Mosambik

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

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

Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Angole zastoupeny.

Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
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e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz

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

• policie: 113
• operační jednotka: 222 260472 / 222 337100 / 912 402982
• kriminální policie: 222 261981
• hasiči: 115
• záchranná služba: 116
• červený kříž: 222 333991
• Clinica da Missão, R. da Missão 46, Ingombotas: 222 390025
• Clinica Sagrada Esperança, Av. Mortala Mohamed, Ilha: 222 309034
• Policlínica Anglodente, R. Karipande 7, Maianga: 222 336445
• Meditex, R. da Missão 52, Ingombotas: 222 392803

7.4 Internetové informační zdroje

• Angop, angolská tisková agentura, vč. anglojazyčné verze
• Jornal de Angola, provládní celostátní deník
• Angolská obchodní komora
• APIEX, angolská agentura na podporu investic
• AIA, angolská asociace průmyslu
• oficiální stránky vlády Angolské republiky
• Africká rozvojová banka, stránky o Angole, kontakty a programové dokumenty
• stránka sekretariátu Jihoafrického rozvojového společenství se základní informací o Angole
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