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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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

Botswanská republika (Botswana, ang. Republic of Botswana)

Hlava státu: prezident Seretse Khama Ian Khama (od 1. dubna 2008, kdy se jako viceprezident ujal úřadu po rezignaci
předchozího prezidenta, poté se stal prezidentem jako předseda vítězné strany ve volbách v říjnu 2009 a říjnu 2014),
prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Botswanské republiky.

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

Počet obyvatel: 2 262 485 (2015)

Míra porodnosti (na 1000 obyv.): 23,56 %

Národnostní složení:

• 79% - Tswana
• bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), bušmeni (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

• 30 % - tradiční animistická náboženství
• 70 % - křesťané

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*
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HDP/obyv.
(USD, běžné
ceny, dle MMF)

7081,7 7117,7 7504,7 6 149,7 5 082 -

HDP (mld.
USD, běžné
ceny, dle MMF)

15,3 14,7 15,88 14,41 10,95 -

HDP růst (%) 4,5 11,3 4,1 -1,7 2,9 4,1

Inflace (%, dle
MMF)

7,5 7,7 3,9 3,0 2,8 3,5

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017

Poté, co se země úspěšně vzpamatovala z recese v roce 2009 a zaznamenávala úspěšný růst, došlo v 2015 k jeho
zpomalení způsobeném oslabením poptávky po diamantech a poklesem cen surovin (podílejí se z více než 80 % na HDP).
Následně během roku 2016 došlo k mírnému oživení díky růstu exportu a projektům zejména mimo těžební průmyslu. Do
budoucna se očekává výraznější růst díky projektům v infrastruktuře, výstavbě elektráren, škol a dalších. Během
předchozího období také došlo ke snížení příjmů do státní pokladny a rozpočtovém deficitu ve výši cca 0,7 % HDP v roce
2016. Podobně jako další země jižní Afriky navíc Botswana zažívá největší sucha za posledních několik let, která mohou
mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku země.

Díky úspěšné politice centrální banky a nízkým cenám ropy se daří snižovat úroveň inflace, která je v současné době na
úrovni 3,5 %. Spadá tedy tak do inflačního cílu, který je mezi 3-6 %. Finanční sektor země je stabilní a dobře
kapitalizovaný. Úroková míra se drží na úrovni V 8/2015 centrální banka snížila klíčovou úrokovou sazbu z 6,5 % na 6 %.

Z pohledu Global Competitiveness Report 2016/2017 se Botswana polepšila o 7 příček na 64. místo z původního 71. místa
ze 140 hodnocených zemí (na čtvrtém místě mezi zeměmi subsaharské Afriky).

I přes dlouhodobý růst se země potýká s vysokou mírou chudoby a nerovnosti distribuce příjmů. I když se daří míru
chudoby snižovat, je jí zasaženo 19 % obyvatel země, zejména ve venkovských oblastech. Nezaměstnanost dosahuje 18 %
a země je zasažena epidemií HIV/AIDS (postižena více než pětina dospělého obyvatelstva).

Botswana má rozsáhlé zásoby uhlí, s ohledem na změnu klimatu však musí hledat další možnosti pro výrobu elektrické
energie (průzkumy zásob plynu). Botswana má problémy s rekonstrukcí elektrárny Morupule B, která se stále opožďuje,
záložní dieselové elektrárny jsou v podstatě v provozu neustále. Pokud jde o obnovitelné zdroje energií, náklady na
výrobu solární energie a dodávky do sítě jsou dosud velmi vysoké, ale s vývojem technologií se snižují. Botswana tuto
možnost aktivně zkoumá (s nezávislými dodavateli). Během 3 let by se podle prohlášení vlády měla Botswana dostat
z energetické krize a být schopna naopak elektřinu vyvážet.

Za perspektivní obory je považována těžba mědi, uranu a uhlí – podmínkou pro jejich úspěšný rozvoj jsou ale investice do
infrastruktury včetně železniční.
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy státního
rozpočtu

41 649 48 643 54 032 53 774 50 565

Výdaje státního
rozpočtu

40 736 41 730 50 564 55 961 54 454

Saldo - 365 5 053 2 918 5 972 -3 889

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2015, 2016 odhady), mil. Pula

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

Platební bilance
(mld. USD)

46 1,32 2,496 1,2 1,12

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

18,9 17,6 17,9 17,2 16,9

Zahraniční
zadluženost (mld.
Pula)

-7,23 -4,65 -9,86 -15,25 24

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2015-2016 odhady)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Seznam komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky:
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103015021-banks

Patří k nim např.:

• Barclays Bank of Botswana Ltd. (založena 1950 - britská banka Barclays Bank)
• Standard Chartered Bank Botswana Ltd. (založena 1950 - britská Standard Chartered Bank)
• First National Bank of Botswana Ltd. (založena 1991 - jihoafrická First National Bank)
• Stanbic Bank Botswana Ltd. (založena 1992 - jihoafrická Standard Bank)
• Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (založena 2000 - indická Bank of Baroda)
• Bank of India (Botswana)

Dále zde působí řada nebankovních finančních institucí na podporu rozvoje Botswany, které jsou většinou v rukou státu.
Jsou to např.:
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• National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
• Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
• Botswana Savings Bank (venkovské oblasti - využívá poštovní sítě)
• Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli -

formou úvěrů i kapitálového podílu)

Také pojišťovnictví se rozvíjí a v zemi působí celá řada pojišťoven.

1.7 Daňový systém

Daňové příjmy nejsou pro státní rozpočet Botswany rozhodující příjmovou položkou.

Od 1. 7. 2002 byla zavedena daň z přidané hodnoty (VAT) ve výši 10 %, aktuální sazba je 12 %.

Daň z příjmu právnických osob činí 22 % (od finančního roku 2012, po zjednodušující reformě zavedené k 1.7.2011). Pro
nerezidentní společnosti je však daň z příjmu 30 % (dříve byla 25 %; výhodnější se tak stává založit v Botswaně dceřinou
firmu než působit na tomto trhu prostřednictvím pobočky zahraniční firmy).
Některá rozvojová odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z
příjmu na 15 %.
Sazba srážkové daně z dividend byla snížena z 15 % na 7,5 % od 1.7.2011.
Viz také LexAfrica.com
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2. Zahraniční obchod a investice
Data neuvedena

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 8 025 7 434 7 831 7 089,6

Vývozy 5 971 7 925 8 513,5 6 273,5

Saldo -2 054 140 85 - 816,1

Údaje v mil. USD
Zdroj:UN COMTRADE

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je klíčovým obchodním partnerem Botswany, která využívá výhod preferenčního režimu s EU. Export na trh EU činí
60,4% veškerého exportu země. Dalšími významnými dovozci zboží z Botswany jsou JAR (20,3%) a Čína (4,9%).

Dominantním dovozcem do země je JAR (78,6%) následována EU (10,4%) a Čínou (2,8%).

2.3 Komoditní struktura

Botswanská ekonomika je velmi otevřená. Hlavní a také dominantní vývozní položkou jsou diamanty, dále
měděno-niklová ruda, maso a textilní výrobky.

V dovozu jsou hlavními položkami stroje a elektrická zařízení, potraviny a nápoje, stroje a dopravní zařízení, chemické a
gumárenské výrobky a také dřevařské a papírenské výrobky.

Více: http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|072||||TOTAL|||2|1|1|3|2|1|1|1|1

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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viz. stránky Botswana and Investment and Trace Centre (BITC)

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

Cílem současné vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od závislosti na nerostných surovinách a
zaměřit průmyslovou politiku více na netradiční produkty (textil, oděvy, kožené výrobky, výrobky ze skla, informační
technologie, farmaceutický průmysl a cestovní ruch).
Potenciální investiční příležitosti jsou založeny na dostupnosti surovin nebo na dovozu surovin pro
zpracování. Botswana je malou, avšak vzkvétající ekonomikou, která nabízí budoucím investorům
mnohem širší možnosti. Proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o prosazení
Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu. Jako prioritní oblasti pro investice uvádí kromě
těžebního průmyslu zemědělství, energetiku, vzdělávání, ICT, turistiku, infrastrukturu a zdravotnictví.

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

Investiční klima je upraveno zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act z
roku 1997, který také upravil založení agentury na podporu zahraničních investic v Botswaně Botswana
Export Development and Investment Authority (BEDIA), která se později transformovala na BITC - viz
výše.
Mnohé organizace jsou v Botswaně zapojeny do propagace cestovního ruchu. HATAB (Asociace hotelnictví
a cestovního ruchu Botswana) působí jako správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB legislativní
otázky a připravované vládní předpisy.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Botswana

7/17 http://www.businessinfo.cz/botswana

http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.bitc.co.bw/invest
http://www.businessinfo.cz/botswana


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

Delegation of the European Union
fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2 (Main Mall), Gaborone
poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel. +267-391 4455
Fax +267-391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Botswana 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.
Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Botswana aktivně podílela na jednání o tzv. Dohodě o
ekonomickém partnerství (Economic Partnership
Agreement, EPA SADC, která byla završena v červenci 2014 a podepsána v červnu 2016).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) je Botswana zapojena do dalších programů
EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry.

Evropská investiční banka (EIB) je aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky.
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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, tis. USD 1 364 860 629 534 803

Dovoz, tis. USD 3 244 860 1961 2780

Bilance, tis. USD 1361 617 -231 -1427 -1977

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U dovozu do ČR se nejvíce prosazuje hovězí maso, dále v daleko menším podílu magnetické nebo optické snímače, kufry,
elektrické vodiče a zařízení na příjem a konverzi hlasu.

Naopak u vývozu do Botswany se nejvíce projevují procesorové jednotky, diskové jednotky, obnošené oděvy, redukční
ventily, tabule či skříně, pytlový papír, kabely z optických vláken, centrální paměťové jednotky a další produkty z oblasti
elektrotechnického vybavení.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidována.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a relativní neznalosti jeho specifik nejsou
zatím české firmy dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Pokud je ZÚ
známo, není v zemi finalizován žádný joint-venture, ani investice.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• V minulosti existovala nyní již neplatná Obchodní dohoda podepsaná v Gaborone 14. 1. 1985 a ukončená v
souvislosti se vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou o partnerství
mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) vč. Botswany. Dne 4. června 2009
Botswana podepsala s EU prozatimní Dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která v
obchodně-politických vztazích nahradila dohodu z Cotonou.

• Dohoda o vědecko-technické spolupráci - podepsána v Gaborone 5. 6. 1984
• V dubnu 2016 byla dojednána Smlouva o zamezení dvojího zdanění, pro jejíž vstoupení v platnost je nutné završit

ratifikační proces v obou zemích.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska české rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován
žádný bilaterální projekt.

V ČR studují botswanští studenti medicíny, avšak za stipendia poskytovaná botswanskou vládou.
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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

Jako perspektivní je možno vidět lékařské přístroje, ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody
(vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti šetřit s ní), některé strojírenské položky především pro těžební
průmysl.

5.2 Kalendář akcí

Obsah neuveden
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Botswanský trh je malý a silně propojený se sousední JAR. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou
naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na
výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady,
který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně
podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost
při volbě platební podmínky - nejlépe dokumentární akreditiv.
Většina významnějších firem má úzké napojení na jihoafrické případně jiné nadnárodní společnosti. Z
toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v zahraničí.

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

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff"), který se vybírá v rámci
celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek
podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny
členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Botswany. Od 1. 7. 2002 se uplatňuje při dovozu daň z přidané
hodnoty. S ohledem na SACU musí Botswana uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.
Při dovozu ze zemí mimo SACU musí být předložen dovozní „bill of entry", ze zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. Dovozní povolení a případně i zdravotní certifikát se vyžaduje u některého zboží jako např.
domácí zvířata (psi, kočky apod.), rostliny a zvířata všeobecně, zbraně, živočišné produkty a lodě. Některé zemědělské
produkty podléhají také dovozním omezením. Dovozní povolení na dovoz přímo z nečlenských zemí SACU vydává odbor
obchodu a spotřebitelských věcí (Department of Commerce and Consumer Affairs) Ministerstva obchodu a průmyslu.
Tato dovozní povolení se nevyžadují na dovoz z Malawi a Zimbabwe s výjimkou některých zemědělských produktů.
Povolení nejsou přenosná a vydávají se na základě žádosti. Liberální devizový režim Botswany nepředstavuje překážku pro
získání potřebných deviz na dovoz zboží. Dovozce musí pouze dokázat, že zboží došlo do Botswany, a deklarovat jeho
hodnotu (faktura).

Při vývozu je nutno vyplnit u nečlenských zemí SACU vývozní „bill of entry", u zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. U většiny vývozů se nevyžaduje vývozní povolení. Toto je vyžadováno u radioaktivních
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materiálů, neleštěných diamantů, zlata, divoké zvěře a jejích trofejí, rostlin, usní a kůží a zemědělských produktů.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V oblasti podpory vývozu botswanského zboží a podpory investic působí Botswana Investment and
Trade Centre (BITC), které sídlí v Gaborone a založilo několik zahraničních kanceláří, mj. v JAR v
Johannesburgu a ve Velké Británii v Londýně.
V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře, reprezentace či společného podniku
v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této investiční agentury. BITC je „one-stop” centrum
služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o pobídkách, sektorových
příležitostech apod.

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

Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních
předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou
schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.
V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými
profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mezinárodní úmluvy: Botswana je členem ARIPO (The African Regional Intellectual Property
Organization); Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a
uměleckých děl); PCT; WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty).

Ochranné známky: Požadavky na její zápis: plná moc (v angličtině); 2 výtisky ochranné známky; úplné údaje o žadateli;
seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se ochranná známka uplatňuje; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným
anglickým překladem. Ochrana je dvacet let a začíná běžet od data podání žádosti. Obnova: každý rok. Zahraniční
žadatelé musí žádost o zápispředložit prostřednictvím místního zástupce.

Patenty: Typy patentů: vynálezy a patenty PCT (mezinárodní přihláška); požadavky na podání: 1)
vynálezy - plná moc (v angličtině);veškeré údaje o vynálezci a žadatelích; specifikace, požadavky,
abstrakt vangličtině; patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; doklad o přednostním
právu spolu s ověřeným anglickým překladem; 2) PCT - plná moc (v angličtině); veškeré údaje o žadateli; popis vynálezu,
patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; kopie zveřejněné mezinárodní rešerše; kopie
zveřejněné mezinárodní přihlášky; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Doba platnosti
patentu je dvacet let od data podání přihlášky. Obnova: každý rok (v den podání nebo datum vzniku práva přednosti).

Autorské právo: Botswana je členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl - je možné chránit autorská
díla v této zemi, stejně jako ve všech ostatních členských zemích (více než 160zemí), v rámci jedné žádosti.
Právní základ: Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000

6.6 Trh veřejných zakázek
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Oblast veřejných zakázek je upravena od roku 1997 tzv. „Local Procurement Programme", na základě
kterého má být rezervováno ne více než 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a
střední firmy zapojené v tomto programu. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25% místního
kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií - roční obrat mezi 0,2 až 5 mil. Pula, méně
než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. Pula. Firma kvalifikovaná v rámci tohoto programu se však může
také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele.

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

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

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

Vzhledem k ekonomickému i národnostnímu propojení s JAR (většina obyvatel jihoafrické provincie North West, která
hraničí s Botswanou, náleží k etniku Tswana, v Botswaně pak žije řada bělochů afrikánského původu) je prostředí i jednání
dosti podobné JAR. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní situace - kriminalita, je podstatně lepší
než v JAR, i když i v Botswaně je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice (doporučuje se větší částky peněz
a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je značně nižší než v sousední JAR a
vláda se věnuje jejímu dalšímu omezení, nicméně transparence státních zakázek není dostatečná (např. dle závěrů mise
Světové banky do Botswany medializované v srpnu 2013).

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: se vydávají na velvyslanectví Botswanské republiky v Londýně.
Cestující mohou bezcelně dovézt: 2 litry vína, 1 litr lihovin, 200 ks cigaret, 20 ks doutníků, 250 gramů
tabáku, 50 ml parfémů a 250 ml toaletní vody. Zbraně musí být licencované a musí být deklarovány při příjezdu. Není
omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V
Botswaně jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v
odlehlejších oblastech omezeně - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na pula
je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách,
protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech.

V Botswaně se vyskytuje malárie (v hlavním městě Gaborone nikoliv, což je však výjimka), na severu v distriktu Chobe se
vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc.

S účinností od 1.6.2017 je při vstupu do Botswany požadováno zaplacení poplatku ve výši 30,- USD. Poplatek se platí při
vstupu do země na všech hraničních přechodech; poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo debetní či kreditní kartou v
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určených platebních automatech. Tato povinnost se týká všech návštěvníků Botswany; nevztahuje se na občany Botswany
a občany zemí Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Potvrzení o zaplacení je platné 30 dnů a během platnosti
může sloužit pro více vstupů. Více informací lze získat na tdl@botswanatourism.co.bw nebo na lince +267 391 31 11
Ministerstva životního prostředí, ochrany přírodních zdrojů a turistiky Botswany.

Časový posun: +1 hod., v době letního času stejný čas jako v ČR

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní provolba: +267

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení
na stránkách vládního portálu Botswany.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení
na stránkách vládního portálu Botswany.
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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 Botswanu 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: Mgr. Viktor Dolista, Ing. Kristýna Chvátalová (zaměření zejména na Angolu a Mosambik)
tel.: 0027-12-431 2385, 0027-12-431-2389
e-mail: Commerce_Pretoria@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`

Adresa honorárního konzulátu ČR v Botswaně:

Honorary Consulate of the Czech Republic
Thebe Circle, plot 2879, ext. 10, Gaborone, Box 70424
tel.: +267/318 4597
fax: +267/316 5613
e-mail: gaborone@honorary.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)
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Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Botswaně zastoupeny.

Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
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: 999
Hasiči: 998
Záchranná služba: 997

7.4 Internetové informační zdroje

• Vládní portál s odkazy na všechny instituce www.gov.bw/
• Databáze botswanských právních aktů www.elaws.gov.bw/
• Botswana Institute for Development Policy Analysis (informace o publikacích z ekonomiky Botswany)
• Nezávislý týdeník Mmegi
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