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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Stát Katar je monarchií (emirátem) s prvky absolutistické a konstituční monarchie. Nezávislost získal v roce 1971. Hlavou
státu je emír, který je vždy vybírán z rodu Al-Thani. Emír vykonává exekutivní moc prostřednictvím vlády, kterou sám
jmenuje a odvolává. Jako vrchnímu veliteli branné moci mu přímo podléhá obranná rada, která vykonává obvyklé funkce
ministerstva obrany. Soudní moc je kontrolovaná emírem, který jmenuje a odvolává soudce. Ústava z roku 2005 ustavuje
Parlament (Majlis al-Shura) o 45 členech, z nichž 2/3 (30 členů) má být voleno v přímé vojbě a 1/3 (15 členů) bude
jmenována emírem z členů vlády a jiných osobností. Volby zatím vyhlášeny nebyly. Politické strany nejsou v Kataru
povoleny.

Ekonomická situace

Katar patří mezi ekonomiky s dominantní orientací na těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Plyn a ropa tvoří cca 62
% HDP a podílí se 90 % na exportu, nicméně Kataru se daří diverzifikovat svoji ekonomiku a druhým největším tvůrcem
HDP s podílem 28% jsou dnes služby, především finanční služby a turismus. Vzhledem k omezené místní produkci je
většina potřeb země kryta dovozem.

Katar je jedním z nejbohatších států na světě s nominálním HDP na hlavu 98,4 tis. USD (2014). Země disponuje 3.
největšími zásobami zemního plynu na světě (14% světových zásob, při současné těžbě vystačí asi na 120 let) a je jeho
největším exportérem (77 mil. t/rok). Export plynu směřuje do 23 států 4 kontinentů a je zajišťován dopravní firmou Qatar
Gas Transport Company (Nakilat). Katar je rovněž sídlem Gas Exporting Countries Forum, jeho cílem je koordinovat
světové ceny plynu tak, jako se to daří organizaci OPEC.

Katar je stále jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik Zálivu. Odhad růstu HDP za rok 2016 činí 2,4 % (v roce 2015 byl
růst 3,6 %). Hlavním motorem růstu je mohutná domácí investiční poptávka, která je dána dlouhodobými investičními
plány Kataru. Přebytky státního rozpočtu jsou nicméně minulostí, v rozpočtovém roce 2015/16 činil deficit 12,8 mld. USD,
tedy přibližně 5,6 % HDP. O něco nižší deficit se očekává i pro rok 2016/2017. Jedná se o první deficitní rozpočty po 18
letech přebytkových státních rozpočtů. Snižuje se i přebytek obchodní bilance, za rok 2016 se očekává pokles přebytku
obchodní bilance až o 50 % v meziročním srovnání.

Na nepříznivý makroekonomický vývoj zareagovala i Katarská burza (Qatar Exchange), která se v prosinci 2015 dostala na
tříleté minimum (jen za období leden – prosinec došlo k poklesu o 21,5 %). Na vině jsou především negativní očekávání
vyvolaná poklesem cen ropy a plynu.

Míra inflace se v roce 2016 zvýšila na 3 %. Míra nezaměstnanosti dále klesla na 0,2 %. Katar si nicméně i nadále zachovává
regionálně nejvyšší (spolu s Kuvajtem a SAE) áčkové ratingy AA (Standards & Poor´s) a AA (Fitch) se stabilním výhledem.
Fiskální situaci Kataru výrazně zlepšují naakumulované devizové rezervy z předchozích let, které koncem roku 2016
dosáhly astronomické výše cca 330 mld. USD (tato částka přesahuje 156 % HDP země). Rezervy jsou z větší části
dlouhodobě investovány v zahraničí a z menší části pak uloženy v domácích aktivech. Správcem rezervních aktiv je Qatar
Investment Authority (QIA), státní suverénní fond, který aktiva investuje prostřednicvím své dceřiné společnosti Qatar
Holding.

Příčinou zmenšujícího se obchodního přebytku a fiskálních obtíží jsou trvale nízké ceny ropy. Podobná je i situace na trhu
zkapalněného zemního plynu (Katar je největší světový vývozce). Příjmy z ropy a plynu tvoří tradičně kolem 70 %
rozpočtových příjmů, představují 90 % exportu a podílí se 60 % na HDP země.

Vzhledem k dramaticky klesajícím příjmům z ropy a plynu a prohlubujícímu se deficitu veřejných financí hledá Katar
možnosti, jak snížit výdaje. V lednu 2016 vláda rozhodla o odbourání státních subvencí na pohonné hmoty, což vedlo
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k jejich zdražení o 30 %. O subvencích na elektřinu, vodu, plyn by mělo být rozhodnuto v nejbližší době. K podobným
krokům se ostatně již odhodlaly vlády většiny dalších států GCC (Saúdská Arábie, SAE, Bahrajn a Omán).

Dalším krokem ke snížení deficitu bylo vydání státních dluhopisů v hodnotě 5,5 mld. USD, které Katarská centrální banka
vydala v listopadu 2015.

Na úrovni GCC byl též schválen záměr na zavedení daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích. Přijetí DPH je
plánováno od 1. 1. 2018.

Pokles cen ropy a plynu nezměnil grandiózní investiční plány Kataru do roku 2030 (cca 200 mld. USD infrastrukturních
investic, z toho na MS 2022 připadá cca 10 mld.). Ve svém celku vedl ale k přehodnocení priorit (zdravotnictví, vzdělání,
doprava a MS) a i ke zrušení některých dílčích projektů (např. petrochemický projekt Qatar Petroleum – Shell za 6,4 mld.
USD).

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

Název státu:
• Česky: Stát Katar
• Arabsky: Dawlat Al Qatar
• Anglicky: The State of Qatar

Emír Státu Katar:

• (His Highness) Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani
Složení vlády:
• Předseda vlády a ministr vnitra (Prime Minister and Interior Minister): Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani
• Místopředseda vlády a státní ministr pro záležitosti kabinetu (Deputy Prime Minister and Minister of State for

Cabinet): Mr. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al-Mahmoud
• Ministr zahraničních věcí (Foreign Minister): Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani
• Státní ministr pro záležitosti obrany a člen kabinetu (Minister of State for Defence Affairs, and Cabinet Member): Dr.

Khalid bin Mohammed Al-Attiyah
• Ministr pro obecní správu a městské plánování (Minister of Municipality and Urban Planning): Sheikh Abdulrahman

bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani
• Ministr pro energii a průmysl (Minister of Energy and Industry): Dr. Mohammed bin Saleh Al-Sada
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• Ministr financí (Minister of Finance): Mr. Ali Sherif Al-Emadi
• Ministr pro kulturu a sport (Minister of Culture and Sport): Salah bin Ghanem bin Nassen Al Ali
• Ministr zdravotnictví (Minister of Public Health): Dr. Hanan Mohamed Al Kuwari
• Ministr pro sociální dávky, náboženství a záležitosti islámu (Minister of Endowments (Awqaf) and Islamic Affairs): Dr.

Ghaith bin Mubarak Al-Kuwari
• Ministr mládeže a sportu (Minister of Youth and Sports): Mr. Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali
• Ministr pro ekonomiku a obchod (Minister of Economy and Trade): Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohamed Al Thani
• Ministr spravedlnosti (Minister of Justice): Dr. Hassan Lahdan Saqr Al Mohannadi
• Ministr administrativního rozvoje, práce a sociálních záležitostí (Minister of Administrative Development, Labor and

Social Affairs): Dr. Issa Saad Al-Jafali Al-Nuaimi
• Ministryně komunikací a informačních technologií (Minister of Communication and Information Technology): Dr.

Hessa Sultan Al Jaber
• Ministr pro plánování rozvoje a statistiku (Minister of Development Planning and Statistics): Dr. Saleh Mohamed

Salem Al Nabit
• Ministr pro školství a vyšší vzdělávání (Minister of Education and Higher Education): Mr. Mohammed Abdul Wahed

Ali Al Hammadi
• Ministr pro životní prostředí a místní správu (Minister of Environment and Municipality): Mr. Mohamed bin Abdullah

Al Rumaihi
• Ministr dopravy a komunikací (Minister of Transport and Communications): Mr. Jassim Seif Ahmed Al-Sulaiti

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

Počet obyvatel:

2,4 mil. (2016), přitom ještě před deseti lety měl Katar méně něž 1 mil. obyvatel. Hustota obyvatelstva je 125 osob na km
2
.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je přibližně 60 %.

Národnostní složení:

Katařané se na celkovém složení obyvatelstva podílí pouze asi 12 %. Cizinci s dlouhodobým pobytem se rekrutují jak z
arabských zemí (především Egypťané, Syřané, Libanonci, celkem 30 %), tak asijských zemí (Pákistánci 14 %, Indové 14 %,
Iránci 14 %, ostatní 14 %, tj. Bangladéšané, Filipínci, Srílančané), okolo 1 % jsou potomci černých otroků (cca 10 tisíc) a
zbytek tvoří Evropané a Američané.

Náboženství:

Oficiálním náboženstvím v zemi je islám, islámské právo šaría je hlavním zdrojem legislativy. Mezi Katařany je 95%
muslimů, z nichž je 92% sunnitů a 8% šíitů wahhábovského směru, založeného na striktním dodržování zásad prvotního
islámu.

Úřední jazyk:

Arabština, vedle ní je běžně používaná angličtina.

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.
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HDP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celkem
v mld. USD

127,3 173,3 189,9 202,5 212,1 222 152

Změny v % 16,7 13 6,2 6,5 6,0 4,7 2,2

Na hlavu v
tis. USD

90,9 100,4 100,9 98,8 98,4 103 143

Zdroj: Qatar National Bank, Qatar Economic Insight 2015, Economist Intelligence unit, údaje za rok 2016 jsou předběžné

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflace v % 2,4 1.9 1,9 3,1 3,1 1,7 3

Zdroj: Qatar National Bank, Qatar Economic Insight 2015, údaje za rok 2015 jsou předběžné

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nezaměstnanost
v %

0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7

Zdroj: Qatar National Bank, Qatar Economic Insight 2015, údaje za rok 2015 jsou předběžné

Katar je země s otevřenou ekonomikou, která poskytuje výhodné podmínky k podnikání. V indexu globální
konkurenceschopnosti 2015-16, který sestavuje Světové ekonomické fórum, se Katar umístil na 14. pozici ze 140 zemí. Za
stabilní akroekonomické prostředí je Katar na 2. místě, v kvalitě fungování institucí 4. místě, ve zdravotnictví na 28. a
v kvalitě školství na 27. (vysokoškolské vzdělání). V oblasti inovací se Katar umístil na 14. pozici, efektivita trhu zboží je
ohodnocena 5. místem a v efektivitě trhu pracovních sil je Katar na 14. pozici.

Doposud nejvýraznějšího pokroku dosáhly reformy v oblasti ekonomiky. Katar disponuje 3. největšími zásobami zemního
plynu na světě (14%) a je jeho největším exportérem, nízkou inflací, vysokou úrovní vládních služeb. V r. 2011 zavedl dvě
reformy pro zjednodušení podnikání (zjednodušená registrace a jednodušší přístup k úvěru). Plyn a ropa tvoří cca 62%
HDP (léta 2007-15), 90% vývozu a 80% vládních příjmů. Průměrný růst nominálního HDP za léta 2007-11 dosahoval 21%
HDP. Po r. 2012 se růst HDP snížil na hodnotu kolem 6% za rok, protože již byly dokončeny velké ropné a plynové
projekty. Motorem růstu HDP se postupně stává neropný a neplynový sektor. To je také hlavním cílem rozvojového plánu
"Qatar National Vision 2030". Plán předpokládá, že podíl "nekarbonové" ekonomiky dosáhne v roce 2016 57% HDP.

Katar má relativně liberální přístup k turistickému ruchu a plánuje jeho další rozvoj po vzoru Dubaje.

Finanční krize Katar příliš nezasáhla. Vláda intervenovala na ochranu bankovního sektoru přímými investicemi do bank
(900 mil. USD). Pokles ceny ropy v r. 2008 a v současnosti vedl ke zpomalení některých investic a rozvojových projektů v
oblasti průmyslu, inrastuktury, turistiky, zemědělství a sportu. Katar má sportoviště na vysoké úrovni, která vyzkoušel při
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konání Asijských her v r. 2006. Katar získal pořadatelství v MS v kopané v r. 2022. Tato událost má i zásadní rozměr
ekonomický. Katar přislíbil investovat 100 mld USD, což výrazně napomůže modernizovat zemi. Připraven byl rozvojový
plán "Qatar National Vision 2030", který se dotýká celkové podoby země. Jeho součástí je i rozvoj hromadné dopravy -
zejména železnice a metra. V příštích 10 letech by se měl počet obyvatel zvojnásobit, což si vyžádá oživení doposud řídce
obydlených oblastí. Záměr zahrnuje řadu infrastrukturních projektů, jako např.: národní železniční systém včetně metra za
25 mld USD do r. 2025, letiště za 10 mld. USD do r. 2027 pro 50 mil. cestujících ročně, přístav za 7 mld USD do r. 2027, 12
km přemostění zálivu v hl. městě za 1 mld USD do r. 2016, opravu starých a vybudování nových silnic, nové domy a byty,
9 nových a 3 rekonstruované fotbalové stadióny s klimatizací, hotely, železniční most mezi Katarem a Bahrajnem. To vše
bude impulsem pro katarskou ekonomiku poté, co velké plynové projekty budou ukončeny.

Na tvorbě HDP se nejvýrazněji podílí těžba nerostného bohatství. Druhým největším tvůrcem HDP jsou služby. Přes
veškerou podporu státu je stále velmi nízký podíl zemědělství (asi 1%). Vedle ropného průmyslu jsou nejdůležitějšími
průmyslovými odvětvími výroba cementu, hnojiv, hliníku a ocele. Kataru se poměrně dobře daří diverzifikovat svoji
ekonomiku a otevírat ji i zahraničním investorům. V posledních letech byly investovány značné prostředky do zejména
rozvoje infrastruktury, turistického ruchu. Katar rovněž pořádá řadu významných sportovních podniků v tenise, golfu,
atletických a motocyklových závodech.

Zemědělsky využitelná půda tvoří pouze 3% katarského území a země není soběstačná v potravinách. Na zhruba polovině
obdělávané půdy je pěstována zelenina, na asi 30% ovoce a zbytek připadá na obilniny a pícniny. Vzhledem k drsným
klimatickým podmínkám nejsou v zemi vhodné předpoklady pro konkurenceschopnou výrobu nad rámec lokálních
potřeb. Negativně působí zejména vysoké teploty (přesahující v létě 50 st. C), nedostatek vody a vhodné půdy. Je však v
zájmu vlády dále zemědělskou produkci podporovat a v rámci diverzifikačních programů je zemědělská činnost velmi
vydatně podporována legislativně a finančně. Katar inicioval v OSN Globální alianci vyprahlých zemí (Global Dry Land
Alliance) za účelem posílení potravinové bezpečnosti. Aliance by měla sdružovat až 60 států. Katar spustil svůj vlastní
potravinový bezpečnostní program v r. 2008 v důsledku tehdejší potravinové krize. Dováží až 90% potravin.

Katar je mimořádně závislý na zahraničním obchodu. Vývozní a dovozní režim je poměrně liberální. Zvláštnímu režimu
podléhá pouze dovoz zbraní, munice, alkoholu, narkotik a pesticidů. Více než 90% exportu představuje zemní plyn, ropy a
ropné produkty, zbytek tvoří umělá hnojiva, umělé hmoty, železo a ocel. Dováženy jsou z cca 40% stroje a zařízení,
zejména automobily, vrtné soupravy, stavební stroje, zařízení pro chemický průmysl, z asi 15% potraviny a dále chemikálie
a suroviny. Hlavními obchodními partnery jsou dovozci plynu a ropy - Japonsko, Singapur, Itálie, Brazílie. Ostatní vývozy
směřují především do Asie, arabských zemí (zejména Spojené arabské emiráty) a Austrálie. V dovozu má rozhodující podíl
západní Evropa, především Itálie, Velká Británie, Francie a Německo. Katar prosazuje pokračování intenzívní spolupráce
GCC se Spojenými státy a podporuje pokračování přítomnosti USA v Zálivu, což je podle vyjádření vlády pro země GCC
jedinou bezpečnostní zárukou a garancí ekonomické stability.

Katar zamýšlí klást stále větší důraz na soukromý sektor. Katar by měl být slibným partnerem právě díky svým lukrativním
plynovým projektům a ochotě povolit cizím společnostem hrát vůdčí roli v jeho energetických projektech. Přestože stále
platí investiční zákony ochraňující tuzemské podnikatele, katarská vláda založila finanční autoritu Qatar Financial Center,
která má usnadnit zakládání zahraničních společností i v dříve zakázaných sektorech jako je bankovnictví, pojištovnictví a
obchodní služby.

Katar podniká kroky k urychlení privatizace svého energetického a vodohospodářského sektoru. Byla založena autonomní
státní organizace Qatar Electricity and Water Corporation (QEWC), která nahradila ministerstvo elektřiny a vody a která
má regulační význam. QEWC provozuje a řídí všechny elektrárny a vodárny a její akcie jsou obchodovatelné na katarské
burze. QEWC je z 57% vlastněna katarskými občany a 43% státem a provozuje tři elektrárny v zemi (Rasu Abu Fontas B,
Rasu Abu Fontas A a Rasu Abu Aboud).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Katar

6/30 http://www.businessinfo.cz/katar © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

http://www.businessinfo.cz/katar


V roce 2014 prodala soukromá katarská letecká společnost Qatar Airways státu 50-ti procentní podíl akcií. Mluvčí
společnosti uvedl, že hlavním důvodem k odprodeji podílu akcií státu je získat status národní společnosti. Qatar Airways
byla založena v roce 1995. 85% akcií vlastnila vládnoucí rodina Al-Thani, 10% Katarská obchodní banka a 5% Katarská
pojišťovací společnost. Katar vlastní rovněž podíl společnosti Gulf Air, společně s Bahrajnem, Ománem a SAE.

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

Hlavním zdrojem vládních příjmů jsou příjmy z ropy a zemního plynu, hlavními výdaji jsou mzdy a platy ve veřejném
sektoru a úroky z vládních půjček. Od počátku tisíciletí až do dramatického snížení cen ropy a plynu na světových trzích v
roce 2014/2015 Katar značných dosahoval rozpočtových přebytků.

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Příjmy 28,379 38,778 46,508 42,869 63,517 76,9 99,5 46,5

Výdaje 26,764 27,283 31,670 39,147 46,386 54,2 66,38 45,0

Saldo 2,032 11,495 14,838 3,722 17,131 22,7 32,9 1,5

Zdroj: Doing Business with Qatar 2016, Qatar National Bank

Výše státního dluhu není publikována, ale odhaduje se, že v roce 2016 by měla dosáhnot až 90 % HDP, tj. zhruba 200
mld. USD. Na druhé straně Katar naakumuloval značné prostředky díky vysokým přebytkům státního rozpočtu v minulých
letech. Přebytečné prostředky jsou investovány do zahraničních aktiv prostřednictvím státní investiční společnosti Qatar
Investment Authority (QIA), která byla k tomuto účelu vytvořena v roce 2005. Investice realizuje a spravuje Qatar Holding,
který je dceřinou společností QIA. Výše investovaných prostředků se odhaduje na 200–300 mld USD, kromě jiného se
jedná o investice do banky Barclay's (12,7 %), koncernu Volkswagen Group (17 %), společnosti Royal Dutch Shell (3 %) či
společnosti Harrods Group. Katar patří mezi největší světové investory.

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet 6 694 23 807 51 975 62 031 62 587 54 835

Kapitálový účet 604 10 687 40 141 42 200 48 010 52 453

Platební
bilance

8 319 12 206 20 042 16 150 9 090 1 368

Zdroj: Qatar National Bank, Facts and Figures
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky:

Sektor bankovnictví je v zemi mimořádně rozvinut a skládá se ze 17 bank, z nichž 9 je v katarském vlastnictví. Qatar
Industrial Development Bank byla založena v r. 1997 a jedná se specializovanou státem vlastněnou instituci financující
malé a střední podniky. V zemi působí 2 arabské a 6 zahraničních bank. Katarská centrální banka Qatar Central Bank,
založená v r. 1993 na základech Qatar Monetary Agency, určuje bankovní a peněžní politiku v zemi. Dle investičního
zákona č. 13 z roku 2000 je stále zakázáno podnikání zahraničního kapitálu v sektoru bankovnictví, pojištovnictví a
obchodních služeb, vláda však vytvořila insituci Qatar Financial Center, který tuto překážku překonává a je možno jí využít
i pro založení nové zahraniční banky. Stávající zahraniční banky byly v Kataru založeny ještě před vyhlášením nezávislosti
Kataru v roce 1971.

Přehled nejvýznamnějších bank v Kataru

Banka v majetku od zákl. jmění v mil. QR

1 Qatar National Bank Katar 1. 1. 1965 301 955

2 Commercial Bank Katar 10. 4. 1975 71 540

3 Doha Bank Katar 15. 3. 1979 52 420

4 Qatar Islamic Bank Katar 7. 1. 1983 58 286

5 Al Ahli Bank of Qatar Katar 1. 9. 1984 17 734

6 Qatar Islamic Bank Katar 1. 1. 1991 58 286

7 International Islamic Katar Od 2000 23 400

8 Al Khaliji Katar Od 2007 32 000

Zahraniční banky

9 HSBC Anglie 28. 2. 1954 19 251

10 Arab Bank Ltd Jordánsko 18. 6. 1957 5 988

11 Mashreq Bank Ltd SAE 1. 10. 1993 4 907

12 Standard Chartered
Bank

Anglie 21. 1. 1950 7 869
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13 BNP Paribas Francie 28. 2. 1954 2 663

14 Bank Saderat Írán 1. 11. 1956 723

15 United Bank Pákistán 9. 9. 1970 818

Zdroj: Qatar National Bank, Doing Business with Qatar 2012

Pojišťovny:

Pojišťovny a jejich agenti provozují svoji činnost v souladu se zákonem č. 1 z roku 1966. Zákon rovněž uvádí minimální
jmění společností.

Přehled hlavních pojišťovacích společností

Pojišťovna v majetku založena

1 Qatar Insurance Co Katar 1964

2 Qatar General Insurance Katar 1978

3 Al Khaleej Insurance Katar 1978

4 Qatar Islamic Insurance Katar 1994

5 Atlas Assurance Anglie 1966

6 Arabian Insurance Libanon 1966

7 Libano - Suiss Insurance Libanon 1966

8 National Insurance Co Egypt 1969

Zdroj: Qatar National Bank

1.7 Daňový systém

V rámci snahy přilákat zahraniční kapitál poskytuje Katar výhodné podmínky pro příliv zahraničních investic – levný plyn,
elektřinu, nájemné pozemků, bezcelní dovozy zařízení podniků, bezcelní vývozy, ale také nulové daně ze zisku po určité
předem schválené období (výjimka se uděluje na období 5–10 let), nedaní se rovněž platy cizinců – fyzických osob.

Katar nemá zavedenu daň z přidané hodnoty, silniční daň, nejsou zde spotřební daně ani není třeba platit zdravotní a
sociální pojištění. Katar má zavedenu daň ze zisku, která se pohybuje se v rozmezí 10 až 35 %. Daň ze zisku má řadu
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výjimek, jsou od ní osvobozeny např. podniky vzniklé jako přímé zahraniční investice. (viz. kapitolu 2.6.)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Katar

10/30 http://www.businessinfo.cz/katar © Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

http://www.businessinfo.cz/katar


2. Zahraniční obchod a investice
Katar je mimořádně závislý na zahraniční obchodní výměně. Exportu dominuje zemní plyn, surová ropa, ropné deriváty a
produkty petrochemického sektoru. Import zahrnuje zboží a služby, které s výjimkou energetických produktů pokrývají
všechny ostatní potřeby země.

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 42 056 56 642 48 348 74 865 114 369 132 985 136 937 131 600

Dovoz 21 126 25 239 22 471 20 955 26 949 30 787 31 475 38 230

Saldo 20 930 31 403 25 877 53 910 87 420 102 198 105 462 93 370

Zdroj: QNB, Doing Business with Qatar 2016

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším příjemcem zboží, exportovaného z Kataru je již tradičně Japonsko, dalšími státy jsou Jižní Korea, Singapur,
Indie, Thajsko, Belgie, Španělsko.

Vedoucí místo mezi exportéry do Kataru drží Japonsko před USA, Německem, Itálií, Čínou, SAE, Jižní Koreou, KSA, Velkou
Británií a Tureckem.

2.3 Komoditní struktura

Ve vývozu jsou nejvýznamnější ropné produkty, tvořící cca 90 % vývozu.

K nejdůležitějším položkám neropného vývozu patří: polyetylen, močovina, čpavek, organické a anorganické chemikálie,
izolované vodiče, kabely, kovový šrot, a dále pneumatiky, mobilní jeřáby, krevety, parfumerie, nábytek, kovové konstrukce.

Komoditní struktura dovozu je mnohem rozmanitější. Dlouhodobě nejvýznamnější položkou dovozu jsou stroje (osobní
automobily, dále letadla, náhradní díly), základní kovy, potraviny, chemikálie a stavební materiály (cement, stavební ocel) a
optické přístroje. V kategorii strojů jsou zařízení ropných polí, zařízení pro rafinérie, zařízení elektráren, zařízení vodního
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hospodářství. Dále spotřební elektronika, drůbež, elektrorozvodní zařízení, rýže, chladicí zařízení, obuv atd.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Katarskému vědeckému a technickému parku byl udělen status zóny volného obchodu.

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

Přímé zahraniční investice směřují především do ropných a plynárenských projektů. V této oblasti se angažují především
americké společnosti jako Occidental Petroleum dále British Gas, Gulfstream Resources, Chevron Corporation. Průzkum
nových nalezišť provádí Chevron společně s maďarskou společností Magyar Olag es Gazipari. Konsorcium tří japonských
společností United Petroleum Development, Cosmo Oil a Nissho Iwai podepsalo dohodu na 25 let spolupráce na
těžařském projektu.

Největší investice směřují v poslední době do projektů na zkapalňování plynu. Jedná se o dva hlavní projekty Qatar
Liquified Natural Gas Company (Qatargas) a Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company (RasGas). Na těchto investicích se
podílejí společnosti Mobil, Total, japonské společnosti Itochu, Nissho Iwai, Mitsui a Marubeni.

Nejperspektivnější investice jsou do rozvoje těžby ropy a zkapalňování plynu. Tyto hlavní investiční projekty vytvářejí další
prostor i pro dodávky neinvestičního charakteru a jsou potenciálně zajímavé pro české podniky. Jedná se především o
stavebnictví, dopravu či rozvody elektrické energie.

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

V rámci snahy přilákat zahraniční kapitál, poskytuje Katar dobré podmínky pro příliv zahraničních investic (levný plyn,
elektřina, nájemné pozemků, bezcelní dovozy zařízení, bezcelní vývozy, odpuštění daně ze zisku a platů, stabilní kurz
měny 1 USD = 3,64 QR, nízká inflace, liberální přistěhovalecká politika, nezdanění příjmů cizinců, kvalitní infrastruktura
atd.).

Na základě emírova dekretu z října 2000 mohou cizinci vlastnit až do 100% hotely, nemocnice, školy, elektrárny. Zákonem
č. 1 z r. 2010 o zahraničních investicích byla tato možnost rozšířena i na kulturní, sportovní a odpočinková zařízení,
distribuční služby, konzultační firmy v oblasti obchodu a informačních technologií.

Zahraniční investor může investovat do všech hospodářských oblastí za předpokladu, že má katarského partnera, který
vlastní alespoň 51 %. Na základě výjimky ministra obchodu je možné zvýšit procento účasti zahraničního investora až do
výše 100 % v sektorech zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, vzdělávání, turistiky a těžby přírodních zdrojů. Naopak cizinci
nesmí investovat v bankovnictví, pojišťovnictví, realitách (s výjimkami) a obchodních organizacích.

V r. 1997 byla rovněž otevřena v Kataru burza - Doha Stock Exchange.

Qatar Investment Promotion Department je vládní orgán operující pod dohledem Ministerstva podnikání a obchodu a
zabývá se podporou růstu FDI v Kataru. Poskytuje investorům potřebné informace a propojuje je s dalšími relevantními
subjekty. Kontakt.
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Rizikem investování v Kataru může být občasná nesolidnost či pokus o podvod ze strany některých místních podnikatelů.
Viz Varování v kapitole 6.7.
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3. Vztahy země s EU
EU má se státy GCC od roku 1988 podepsánu smlouvu o spolupráci (Cooperation Agreement). Od roku1990 probíhá
jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a GCC, jednání dosud nebyla zakončena vzhledem k malé ochotě
GCC otevřít svůj trh. V roce 2014 Katar projevil zájem o uzavření dohody o zóně volného obchodu Katar-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

Delegace EU příslušná pro Katar se nachází v Rijádu v Saúdské Arábii (Delegation of the EU to Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar and Saudi Arabia).

3.2 Obchodní vztahy země s EU

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 5,4 4,9 6,0 6,2 8,4 10,5

Dovoz 7,9 13,6 10,3 9,2 7,5 7,4

Saldo -2,5 -8,6 -4,3 -3,0 +0,9 +3,1

Zdroj: Eurostat

Státy GCC se podílejí 4,2 % na celkové obchodní výměně EU. V opačném pohledu EU představuje nejvýznamnějšího
obchodního partnera GCC s 11% podílem na celkovém obchodu. Obrat obchodní výměny EU-GCC dosáhl v roce 2015
155,6 mld. EUR. EU má se státy GCC kladné obchodní saldo od roku 2011, které v roce 2015 dosáhlo 67,6 mld. EUR.

Mezi hlavní položky exportu EU patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie.
Importy zahrnují převážně zemní plyn, ropu a ropné produkty a chemikálie.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Informace o aktuálních EU projektech a programech pro státy GCC lze nalézt na internetových stránkách Delegace EU v
Rijádu.
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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

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Katarem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kataru do ČR je velmi
malý. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 62 264 47 468 48 265 63 645 76 006 102 328 91 412 105 476

dovoz 196 104 715 791 3 151 11 534 8 453 9 956

Zdroj: statistiky MPO

Vzájemná obchodní výměna má stoupající tendenci od roku 2010. Určité ochlazení nastalo v roce 2015 v důsledku
poklesu hospodářské aktivity Kataru v souvislosti s propadem světových cen ropy a plynu. V korunovém vyjádření by
vývoj vzájemného obchodu mezi lety 2011 - 2015 byl ještě mnohem dynamičtější vzhledem k posílení dolaru v tomto
období. Zatímco v roce 2011 1 USD odpovídal 17 CZK, v roce 2015 byl kurz 1 USD = 24,5 CZK. Vzájemnou obchodní
statistiku též do určité míry zkreslují reexporty, které dle odhadu katarské Hospodářské komory číní kolem 10 %
vzájemného obchodu.

V Kataru nejsou registrovány žádné české pohledávky. Platební styk s Katarem probíhá ve volné měně, a to v USD
vzhledem k vazbě katarského riálu (QR) na USD.

S ohledem na dosavadní poměrně malou intenzitu obchodních styků převážně v oblasti spotřebního zboží, nebyly
prozatím založeny žádné společné podniky. České firmy dosud nedokáží plně využít možnosti, které katarský trh nabízí.
Vedle přímého vývozu tradičních položek spotřebního zboží je reálné do budoucna uvažovat i o reexportech ze
Spojených arabských emirátů a Kuvajtu (především přes zóny volného obchodu). Pozornost je nutno věnovat projektům
těžby a zpracování ropy a zemního plynu, projektům v infrastruktuře, ale i zemědělským podnikům, které by mohly být
vhodnou příležitostí pro české podniky.

K rozvoji vzájemných styků došlo v oblasti zdravotnictví. V Kataru jsou známy české lázně, jejichž služeb každoročně
využívá až 500 hostů z Kataru. V souvislosti s léčebnými pobyty katarských občanů je ve stádiu úvah zřízení přímého
leteckého spojení Dohá - Praha, které by mělo být realizováno v létě 2017.

Přístup mnoha českých subjektů nekoresponduje s enormně hustým konkurenčním prostředím (nabídky českých subjektů
jsou často výrazně nevýhodnější než nabídky renomovaných výrobců z jiných zemí) a nezájem o teritorium s relativně
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malým trhem jsou principiálním problémem rozvoje hospodářských vztahů. U investičních celků dosavadní největší
překážkou byla navíc ve srovnání s konkurencí menší podpora státu.

Nejúčinnějším nástrojem v rozvoji vzájemných obchodních styků jsou opakované návštěvy teritoria obchodníky z ČR, ale
hlavně zřízení stálé obchodní kanceláře, která by napomohla prosadit české podniky do velkých investičních záměrů -
státních projektů, zejména v oblasti rozvoje zpracování plynu, ropy, ale také stavebnictví atd. Trvalá osobní přítomnost a
osobní styk jsou zásadní.

Výrazné zlepšení výsledků vývozu ČR do Kataru nastalo po zahájení exportu automobilů Škoda do Kataru v roce 2002, kdy
export do Kataru se výrazně zvýšil v řádech stovek procent. Tato skutečnost pouze potvrzuje fakt, že na těchto trzích je o
automobily Škoda zájem a jsou konkurenceschopné (taxislužba KARWA).

V r. 1999 byla realizována obchodní mise do Kataru a Kuvajtu (Beril, Bristol, Cotex, Eprona, Timex, PSJ Holding, Sara
Group, Sitel Praha, Sukno, Svitap, TOS Čelákovice, S Brno a 2H Plast).

V průběhu roku 2006 jednali v Kataru i zástupci několika bank, kteří plánovali a projednávali otevření pobočky na
podporu exportních snah především malých a středních podnikatelů na katarském trhu.

Návštěva delegace HK ČR v Kataru se uskutečnila v r. 2004 a poté v r. 2012, kdy byla součástí doprovodu ministra
zahraničních věcí K. Schwarzenberga. V návaznosti na tuto návštěvu pak v ČR jednali představitelé katarské investiční
společnosti Qatar Holding a Katarské investiční agentury o možných investicích v ČR.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

K hlavním vývozním položkám patří osobní automobily, pneumatiky, nábytek, zařízení k automatickému zpracování dat,
textilní výrobky, chladicí a mrazicí pulty, vybavení do koupelen, skleněné dlažební kostky, měřiče kapalin, elektrické kabely
a nábytek.

Mezi dovozními položkami hrají prim polymery etylénu a dále se dováží elektrické rozvaděče, spínače a vypínače,
kabely, žárovky s vláknem, hřebíky, šrouby, svorníky, matice, nýty, stroje a dopravní prostředky a předměty z plastů.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je zatím limitováno na lázeňskou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících reletivně
vysoký počet katarských občanů (v roce 2014 to bylo kolem 500 návštěvníků).

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

Prozatím nejsou realizovány žádné investice českými společnostmi v Kataru. Nejzajímavější příležitosti jsou v oblasti
projektů těžby a zpracování ropy, v projektech zkapalňování a vývozu plynu či stavebnictví.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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• Dohoda mezi Českou republikou a Státem Katar o leteckých službách byla podepsána v průběhu návštěvy ministra
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Kataru dne 18.1. 2012

• Dále jsou v jednání následující dohody mezi Českou republikou a Státem Katar:
• Dohoda o ochraně a podpoře investic
• Dohoda o zabránění dvojího zdanění

Jednání jsou zdlouhavá díky snaze Kataru prosazovat ustanovení, kterými je vázán dohodami mezi dalšími státy GCC,
zatímco česká strana se nové smlouvy snaží harmonizovat s platnými předpisy Evropské unie.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Stát Katar jako bohatá země není adresátem rozvojové pomoci, ale sám poskytuje pomoc buď přímo nebo účelově
(pomoc Palestincům, pomoc Libanonu po válce v roce 2006, pomoc Darfúru, obětem zemětřesení a povodní v různých
zemích atd.) anebo prostřednictví různých mezinárodních organizací s celosvětovou nebo regionální působností.

Výše rozvojové pomoci činí 0,7 % HDP ročně.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory:

Stavebnictví:

Po získání pořadatelství MS světa v kopané v r. 2022 nastartoval Katar mohutný investiční boom. Do roku 2022 má být
proinvestováno okolo 220 mld. USD na infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, energetiky, vodního hospodářství a
bydlení. Projekty zahrnují např. vybudování národního železničního systému včetně metra (25 mld. USD), rozšíření letiště
až na kapacitu 50 mil. cestujících ročně (10 mld. USD), rozšíření kapacity přístavu (7 mld. USD), přemostění zálivu
v hlavním městě (1 mld. USD). Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit subdodávkami stavební, osvětlovací a klimatizační
techniky, chladících zařízení, elektrických rozvodů, ocelových konstrukcí, osobních i nákladních výtahů, či stavebních a
izolačních materiálů.

Ropný průmysl:

Těžba a zpracování ropy a zejména plynu zůstává přes určitou diverzifikaci stěžejním ekonomickým sektorem. Státní
společnost Qatar Petroleum plánuje masivní rozšíření rafinerie na výrobu zkapalněného zemního plynu v Ras Laffan.
Tento petrochemický komplex se po dostavbě v roce 2018 stane největším svého druhu na světě. Plánované investice
mají přesáhnout 20 mld. USD. České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů,
pump, kompresorů a měřící / řídící techniky.

Automobily a dopravní technika:

Od roku 2002 probíhá export automobilů Škoda a dnes tvoří přes 7 % českých exportů do Kataru (vítězství v tendru na
vozy taxislužby v Doha). V budoucnu by se zde v souvislosti s plánovaným rozvojem hromadné dopravy mohly uplatnit
autobusy. Potenciál mají též nákladní automobily, stavební a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly
k automobilům a pneumatiky.

Potraviny:

Katar dováží až 90 % potravin, přičemž jejich sortiment na zdejším trhu stále ještě zaostává za nabídkou ve vyspělých
zemích. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky
v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a
podobně.

Spotřební zboží:

Trh se spotřebním zbožím má i v Kataru stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou místních
spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. I zde je důležitější než cena výrobku jeho image, originalita a
zajímavost. Potenciál zde má české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika (péče o pleť, make up),
luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy, sochy), hudební
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nástroje a designový nábytek.

Základní strategie současné katarské ekonomiky spočívá v dalším rozvoji ropného, petrochemického průmyslu a
zpracování plynu. Rychlost realizace tohoto záměru nezávisí od dostatku investičních zdrojů (které jsou k dispozici), ale
spíše od konjunktury světového hospodářství a návazně od vývoje světové poptávky po ropě, zemního plynu a jejích
produktech.

Zahájená těžba plynu na nových polích a postupné budování zpracovatelských kapacit posouvá katarskou ekonomiku do
zcela nové roviny během 60 let trvajícího ropného průmyslu.

Možnosti se otvírají i pro dodavatele enviromentální techniky - sběr a spalování odpadků, čističky vody pro obyvatelstvo i
pro rozvíjející se turistický průmysl a zemědělství. Při prudkém rozvoji v oblasti realit je široké pole uplatnění i u
stavebních projektů, zejména projektové činnosti, dodávkách stavebních materiálů a techniky i elektrovybavení a
zabezpečovací techniky. Katar investuje velké přebytky svých státních i soukromých financí v řadě rozvojových programů
pro arabské i nearabské rozvojové země, kde je možnost uplatnění pro české subdodavatele různých strojírenských i
nestrojírenských výrobků.

Katar získal pořadatelství v MS v kopané v r. 2022. Tato událost má i zásadní rozměr ekonomický. Katar přislíbil investovat
100 mld. USD, což výrazně napomůže modernizovat zemi dle Národního generálního plánu do r. 2032. Záměr zahrnuje
řadu infrastrukturních projektů, jako např.: národní železniční systém včetně metra za 25 mld. USD do r. 2025, letiště za 10
mld. USD do r. 2027 pro 50 mil. cestujících ročně, přístav za 7 mld. USD do r. 2027, 12 km přemostění zálivu v hl. městě za
1 mld USD do r. 2014, opravu starých a vybudování nových silnic, nové domy a byty, 9 nových a 3 rekonstruované
fotbalové stadióny s klimatizací, hotely, železniční most mezi Katarem a Bahrajnem. To vše bude impulsem pro katarskou
ekonomiku poté, kdy velké plynové projekty budou ukončeny.

Aktuální sektorové příležitosti pro Katar

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

5.2 Kalendář akcí

Katar není klasickou veletržní destinací. V místě pořádané „veletrhy“ nemají mezinárodní přesah, jsou malého rozsahu a
jsou zaměřeny především na prodej spotřebního zboží koncovému zákazníkovi. Veletrhy spotřebního zboží jsou pořádány
většinou v únoru a v březnu. Dominantním pořadatelem je Qatar National Convention Centre.
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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

Legislativa státu ukládá mít na jakoukoli hospodářskou aktivitu v zemi místního agenta. Jedná se zejména o provozování
distribučních, produkčních nebo jiných hospodářských center zahraničních firem. Dále se jedná o účast zahraničních firem
v tendrech. Pro přímou dodávku zboží katarskému odběratelskému subjektu agent ze zákona není nutný. Nutno
zdůraznit, že výběr vhodného partnera je prvním a rozhodujícím krokem každého subjektu při vstupu na katarský trh. V
praxi u některého (zejména spotřebního) zboží lze doporučit stanovení podmínečných limitů dosaženého obratu za ½
roku pro platnost výhradní smlouvy apod. Při výběru agenta nutno mimo obecná kritéria zohlednit také počet a strukturu
zastupovaných firem (u lepších agentů je to i několik desítek), zda nezastupuje obdobný konkurenční sortiment a
zejména, zda u firmy není reprezentant ze země konkurenta, který má možnost osobně výrazně ovlivňovat myšlení a
konání agentské firmy v neprospěch jiné firmy. Podobný systém funguje i pro případ zaměstnávání cizinců, kdy je nutný
sponzor, kterým může být místní občan či firma. Na sponzora je vydáno pracovní a pobytové povolení a sponzor nese
plnou zodpovědnost za cizince.

Styky, aktivita a odborná fundovanost agenta je předpokladem úspěchu na katarském trhu. Nevhodný výběr agenta je
spolu s neochotou vyslat do země trvalého představitele (tak, jak to činí úspěšná konkurence) je největší dosavadní
brzdou rozvoje českého vývozu do Kataru.

Bankovní informace o partnerech lze získat u našich a katarských bank. Kontaktní informace poskytuje obchodní komora.
Vzhledem k tomu, že většina odběratelů akceptuje neodvolatelný akreditiv a vzhledem k solventnosti i malých katarských
firem a zákonnému zastřešení jakékoliv v zemi působící firmy katarským subjektem, nejsou tyto informace tak nutné, jako
v jiných zemích. Využívány jsou kancelářské informace nebo ještě více informace z neoficiálních zdrojů.

Zastupitelské smlouvy upravuje obchodní zákon č. 4 z r. 1986.

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

Dovozní clo činí 5 %, na některé komodity (např. ocel, urea, hnojiva, tabák, cigarety) je uvaleno clo vyšší. Zboží ohsahující
minimálně 50% komponentů ze zemí GCC je dováženo bezcelně. K zboží musí být přiložena faktura, položkový seznam a
certifikát původu.
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Aktuální celní informace naleznete na internetových stránkách katarské celní správy:

General Authority of Customs
Tel.: +974 444 57 457
E-mail: Info.PR@customs.gov.qa
Web: http://www.customs.gov.qa/eng/contact.php

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zástupci, výhradní dovozci:

Katarský trh je velmi přitažlivým terčem zájemců o vývoz, což způsobuje vysoký konkurenční tlak. Domácí subjekty
chráněné místním zákonodárstvím mají tendenci trh maximálně monopolizovat v zájmu dosahování co nejvyšších marží. K
monopolizaci používají nástroje zákonné povinnosti cizích subjektů spolupracovat se subjekty katarskými. Obecně je zde
zaveden systém výhradních zástupců. Nejčastějším požadavkem dovozce je exkluzivita obchodování na dobu alespoň 1
roku.

Formy obchodního podnikání:

Žádný cizí subjekt nesmí provozovat jakoukoliv hospodářskou aktivitu v zemi bez katarského agenta (viz výjimky v
kapitole 2.6.). Pro hospodářskou aktivitu na místě je nutno zvolit některou z forem společného podnikání, u nichž
společným prvkem je, že katarský partner musí mít většinový podíl a firma je zapsána na jeho jméno v obchodním
rejstříku ministerstva obchodu. Formy obchodního podnikání upravuje Commercial Companies Law č. 11 z r. 1962 a č. 11
z r. 1981. Ze zákona existuje řada výjimek - viz čl. 2.6.

Podmínky pro zřízení kanceláře reprezentanta:

Většina silných agentů je ochotna výrazně pomoci při zřizování kanceláře reprezentanta v zemi, protože mu odpadnou
náklady na vedení této agendy u jeho firmy, jeho zaměstnancem, v jeho prostorách apod. Lze požadovat bezplatné
poskytnutí kanceláře, případně ubytování pro reprezentanta nebo alespoň finanční spoluúčast na nákladech. Zřízení
kanceláře i bez pomoci agenta (vždy jsou nutná minimálně jeho potvrzení a razítka) není složité. Agent nebo hotel musí
sponzorovat vízum pro cizince. V dalších krocích nejsou mimo sponzorství žádná omezení.

Náklady na zřízení kanceláře - vybrané základní položky:

Kancelář s příslušenstvím v průměrné lokalitě: cca 24 000 USD/rok (1 místnost, kuchyňka a příslušenství, mimo centrum)
nebo průměrná vila v průměrné lokalitě (několik vyslaných reprezentantů i s bydlením, cca obvyklá 2-3 podlaží, hala + cca
10 pokojů a 3-5 příslušenství) za cca 50-80 000 USD/rok (včetně elektřiny, vody a údržby zabudovaného zařízení,
nevyhnutelného chlazení a topení, vybavení kuchyňskou linkou, sporákem a lednicí).

Plat reprezentanta: zástupci cizích firem dle obratu se v průměru pohybují v platových relacích 50 000 až 150 000 USD
ročně + bydlení a automobil zdarma.

Byt reprezentanta: byty v komplexech s bazénem a sportovním zařízením se pohybují v relacích - 3 pokojový byt cca 40
000 USD/rok (4-5 pokojové byty 50-70 000 USD/rok) s elektřinou, vodou, údržbou zabudovaných částí).

Pronájem automobilů: např. Honda 1500 ccm činí nyní roční pronájem v měsíčních platbách celkem 8 000 USD/rok
(neomezená kilometráž, plné pojištění, údržba s právem vůz kdykoliv vyměnit za jiný kus), dále Toyota Camry dtto za 12
100 USD/rok.
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Další náklady:

• cena benzínu Super je cca 8,9 Kč/litr (květen 2016)
• telefon/fax: roční poplatek 260 až 400 USD
• mobilní telefon: přístroj od 100 USD, roční poplatek 230 USD, místní hovory 0,2 USD/min

Aktuální směnný kurz činí:

1 USD odpovídá 3,64 QAR (Katarský Riyal)

1 EUR odpovídá 4,05 QAR

1 QAR odpovídá 6,8 CZK

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

Z propagačních médií je nejčastěji používána vývozci (resp. jejich místními agenty) inzerce v tisku. Propagaci zboží v
médiích obecně není věnováno tolik prostoru jako v Evropě či jiných zemích. Častou formou propagace jsou u
spotřebního zboží předváděcí či výstavní akce (ochutnávky v supermarketech apod.).

Obecně lze charakterizovat požadavky na propagaci podobně jako v zemích Evropy. Nejběžnější je propagace v denním
tisku (inzerát 1/8 standardní novinové stránky kolem 450 USD černobílé, s obrázkem a logem, 1 vydání zpravidla do dvou
dnů od podání). Propagace v televizi není tak rozšířená. K zaměření na segment starších spotřebitelů je nutno, zejména
pro ženy, použít arabskou mutaci. Oblíbené jsou výstavky zboží s prodejem na místě.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Patentová ochrana je poskytována systémem registrací pro počáteční období 10 let, dále může být požádáno o
prodloužení patentu na období dalších 5 let. Je možno si nechat patenty take licencovat. Obchodní značku je možno dát
zaregistrovat na období 10 let a obnovit na dalších 10 let. Pokud není značka používána více než 5 let, může se
zainteresovaná strana obátit na soud se žádostí o zrušení obchodní značky pro původního registranta. Registrace dává
vlastníkovi exkluzivní právo užívat ochranné značky na zboží či služby, na které je registrována.

Zákon upravující problematiku ochrany duševního vlastnictví č. 7 byl uveden v platnost v roce 2002, nahrazující původní
zákon č. 25 z roku 1995. Dle zákona je ochrana poskytována na původní literární a umělecká díla, bez ohledu na hodnotu,
kvalitu, účel či způsob uměleckého ztvárnění těchto děl. Ochrana je na tato díla:

• knihy, brožury a jiné tiskoviny
• díla, předložená v ústní podobě jako přednášky, projevy, kázání apod.
• divadelní a hudební práce
• choreografické a pantomimické provedení
• audovizuální práce
• fotografická a podobná díla
• počítačové programy a pod.

Zákon upravuje také tresty za porušení, kterými mohou být pokuty od 30 000 do 100 000 QAR /8 240–27 500 USD/ a
tresty vězení v trvání 6–12 měsíců.
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Zákon je spravován Autorským úřadem.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány ve formě tendrů a jsou ze zákona uveřejňovány na internetových stránkách Central
Tenders Committee.

Celý tendrový proces vyžaduje silného agenta schopného zvládnout nepsaná pravidla hry. Úspěch zejména u investičních
celků spočívá v dlouhodobém etablování vyslaného představitele firmy.

Nabídky lze předkládat v arabštině nebo angličtině. Vzhledem k ostré konkurenci nutno věnovat i formální stránce
mimořádnou pozornost. Prospekty předávat v arabské nebo anglické verzi, cenovou kalkulaci CIF nebo CandF Katar v
USD. Vzhledem k velké koncentraci překupníků se doporučuje každý samostatný komponent nabízet v co
nejsamostatnější formě. Pro získání pevného spojení je v oblasti nutný dlouhodobý osobní kontakt.

V zemi je málokdy používáno odvolání na Incoterms, nebo jiné obecné dodací podmínky. Velká část úpravy vazeb je
ponechána na důvěře partnerů. Značnou váhu mají dohody o podmínkách obchodu uzavřené ústní formou. Obecně
shrnuto katarské subjekty nejsou většinou ochotny věnovat se zdlouhavému „papírování“, spíše jsou zvyklé akceptovat
některou z mnoha všestranně připravených nabídek.

ZÚ Kuvajt během uplynulého roku zaznamenal množící se pokusy o podvod na českých firmách s využitím fiktivních
veřejných zakázek, podrobnosti viz v kapitole 6.7.

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

Katarský právní řád velmi málo upravuje smluvní hospodářské vztahy. V praxi je ještě pořád značný podíl smluv
založených na důvěře a bez písemného stvrzení, platí to ale hlavně pro dlouholeté partnery. Ani v tomto případě nelze
tuto formu českým subjektům doporučit, jelikož v případě neshod není v zemi obchodní zákoník upravující jinak výslovně
a písemně neupravené obchodní vztahy. U soudu není z čeho vycházet a posuzuje se spíše intuitivní stránka věci. Ne v
legislativě, ale znalostí místních podmínek, projednáváním případů zásadně v arabštině, spočívá mizivé procento úspěchu
cizinců i v evidentně jasných hospodářských sporech.

Obchodní spory lze rovněž řešit prostřednictvím obchodní komory, která může sehrát roli soudce a napomoci vyřešení
případu.

Většina dovozců v zemi akceptuje neodvolatelný dokumentární akreditiv jako nejlepší, nejobvyklejší a nejspolehlivější
platební nástroj. Dokumentární inkaso (D/P) nelze doporučit vzhledem k dlouhé době dopravy zboží a možnosti změn v
potřebách odběratele, resp. riziku odmítnutí zboží. Soudní nebo jiný spor s katarským subjektem je dlouhodobou a
náročnou záležitostí.

! Varování !

ZÚ Kuvajt během uplynulého roku zaznamenal množící se pokusy o podvod na českých firmách. Podstatou podvodného
jednání byla nabídka zprostředkování účasti ve (fiktivní) veřejné zakázce vyhlášené katarským ministerstvem s tím, že je
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předem nutno zprostředkovatelskému subjektu uhradit různé registrační a certifikační poplatky.

Upozorňujeme, že katarská ministerstva a státní instituce obvykle po vyhlášení tendru komunikují se zájemci přímo a
nevyužívají zprostředkovatelské privátní subjekty (obchodní agenty). Další podezřelou okolností jsou chybné údaje na
oficiální dokumentaci (např. na rozhodnutí o vítězství v tendru). Nepřesně bývá uváděn název státu (Islamic State of Qatar
místo správného názvu State of Qatar), název zadávajícího ministerstva (např.: Ministry of Endowments and Islamic Affairs
místo správného Ministry of Awqaf and Islamic Affairs), popř. je uváděno neexistující telefonické či e-mailové spojení.

V případě pochybností se firmy mohou obrátit na ZÚ Kuvajt s žádostí o ověření reálné existence konkrétního tendru.

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

Pracovní doba státních institucí je 7:00 až 14:00 od neděle do čtvrtka. Soukromý sektor pracuje od 8:00 do 12:00 a od
16:00 do 20:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 nebo 13:00 a od 16:00 nebo 17:00 do 21:00 až 22:00,
některé nepřetržitě. Dny pracovního volna jsou pátek a sobota.

Katar má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení se určuje pouze několik dní předem muslimskými
institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem, trvajícím cca 1 měsíc se zkrácenou pracovní dobou a výrazně
omezenou výkonností v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu, je svatý měsíc Ramadán. Vzhledem k
omezené výkonnosti v průběhu Ramadánu se toto období k navazování obchodních kontaktů nedoporučuje.

Dalšími významnými svátky jsou:
• Den nezávislosti - 3.9.
• Státní svátek - 18.12.
• Eid Al-Fitr - pohyblivý svátek, trvá tři dny a navazuje na Ramadán
• Eid Al-Adha - následuje přibližně 70 dní po Eid Al-Fitr

Katar je muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok ani jiné křesťanské svátky.

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

Víza - režim vstupu

Před cestou se doporučuje ověřit u Zastupitelského úřadu Kataru příslušného pro ČR, zda se podmínky pro vstup a pobyt
nezměnily.

Vízum pro občana ČR musí být zajištěno před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum na
hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Platí pravidlo, že bez tzv. "sponzora", který dotyčného cizince zve a přebírá
za něj veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat.

Existují dva způsoby získání víza:

a) na zastupitelském úřadu Kataru v Budapešti, pokud sponzor s právem pobytu v Kataru zaslal pozvání s potvrzením
o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest), anebo
prohlášením o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání).
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Velvyslanectví Státu Katar
Embassy of the State of Qatar
Hungary, 1025 Budapest, Cseppkő Str. 27/B.
Tel.: (+36-1) 392 10 10
Fax: (+36-1) 392 10 20, (+36-1) 392 7788
E-mail: budapest@mofa.gov.qa
Otevírací hodiny: pondělí-pátek 9:00 - 12:00

b) v Kataru na imigračním úřadě: se stejnými dokumenty jako v bodě a) - to obvykle vyřizuje přímo sponzor, tedy
zvoucí osoba. Pozvaný v tom případě cestuje do Kataru pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a sponzor s originálem
víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kataru. Všechny letecké společnosti v Kataru tento proces akceptují.

Existuje ještě možnost vyřízení víza prostřednictvím některého z 5ti hvězdičkových hotelů, který přebírá roli sponzora za
své hosty. Ti jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu.
Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří přijíždějí do Kataru poprvé, anebo jejich zázemí
ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s jiným sponzorem.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze
imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velmi pečlivě sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“
je možné prodloužit o další měsíc, ovšem pokud se tak neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem
platnosti víza), za každý den bez platného víza se platí penále. Při opuštění země je možné rovněž ze strany místních
úřadů vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní přestupek atd., protože veškeré údaje
tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu.

Doklady

Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem, jehož platnost je minimálně 6 měsíců ode dne překročení
hranic. Většina cizinců vstupuje do Kataru přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se proces
kontroly těchto dokladů velmi usnadňuje. Pokud občan ČR vstupuje do země silničním hraničním přechodem, musí být
vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. "visit
visa". Tento řidičský průkaz platí pouze po dobu platnosti tohoto víza, tedy na jeden měsíc, maximálně dva v případě
prodloužení. Pokud doba pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně
tak se mění "visit visa" na povolení k dlouhodobému pobytu). Místní řidičský průkaz lze získat pomocí překladu
domovského řidičského průkazu (doporučujeme tento překlad a legalizaci provést ještě před odjezdem do Kataru). Někdy
také dochází k přezkoušení adepta.

Celní a devizové předpisy

Díky zásadám vízové politiky (existence sponzora) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných
pro pobyt v zemi, jelikož toto je splněno již při žádosti o vízum. Dovoz a vývoz valut není katarskými právními předpisy
upraven.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, tj. dovoz osobních potřeb pro jedince nebo rodinu v
přijatelném množství bezcelně.

Dovoz drog, alkoholických nápojů, erotické literatury a videonahrávek, vepřového masa a výrobků z něho, jakož i
veškerého zboží "made in Israel" je zakázán.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Katar je země závislá na zahraniční pracovní síle vzhledem k celkovému počtu místního obyvatelstva, které nestačí
pokrývat potřeby země v jejich rozvojových programech. Pracovat lze v různých odvětvích průmyslu i služeb, ale pro
cizince platí povinnost vlastnictví pracovního povolení. Toto pracovní povolení může však zajistit pouze místní sponzor,
mající katarskou státní příslušnost, ať již osobně nebo jako katarská registrovaná firma. Cizí státní občan musí povinně
pracovat pro svého sponzora nejméně 2 roky od data udělení pracovního povolení jeho prostřednictvím.

Nejlepších podmínek pracovních včetně výše platu dosahují zejména odborníci z USA, Velké Británie, Německa, Francie a
dalších tradičních partnerských evropských zemí. Dosažitelné podmínky jsou však velmi rozdílné jak dle oboru, tak i dle
zaměstnavatele. Je proto doporučeníhodné postupovat cestou pracovních kanceláří zejména v Evropské Unii případně v
USA, kteří dokonale znají tamější podmínky. Druhou cestou jsou osobní kontakty na katarské občany, kteří mohou
zprostředkovat práci za výhodných podmínek jak ve státním, tak i soukromém sektoru. Je však třeba upozornit adepty na
práci z České republiky na jednání s místními zaměstnavateli, které může být někdy dosti tvrdé dle podmínek v České
republice, případně v Evropské Unii, a je třeba vždy věnovat jednání velkou pozornost, zejména pak pracovním smlouvám.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kataru je celá řada zdravotních zařízení, která jsou k dispozici rezidentům i návštěvníkům. Návštěvníci však musí za
léčení ve státních nemocnicích platit. Rezidenti, kteří mají platnou zdravotní kartu (HMC Health Card), mají ošetření za
nominální cenu. K dispozici je roněž široká síť soukromých zdravotních zařízení.
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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

Diplomatické styky navázány 14.10. 1990 (ČSFR), 1.1.1993 (ČR).

Pro Katar je akreditován ZÚ ČR v Kuvajtu.

Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic)
Poštovní adresa: P.O.Box 1151, Safat 13012, Kuwait
Adresa: Al-Nuzha, blok 3, ulice 34, vila č. 13 (v bezprostřední blízkosti 3. okruhu)
Mezinárodní předvolba pro Kuvajt je 00965.
Telefonní číslo: 2252-9018 (informace)
Fax: 2252-9021
E-mail: kuwait@embassy.mzv.cz
Pracovní doba: neděle - čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.

ZÚ Kuvajt má diplomatickou, konzulární a obchodní působnost pro Stát Kuvajt i pro Stát Katar.

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

• Odbor států Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR, tel.: +420 224 182 470
• Odbor zahraničně ekonomických politik MPO ČR II, tel.: +420 224 85 2028

Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ani Česká centra nemají v Kataru své zastoupení.

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

Emergency assistance (policie, požárníci, záchranná služba): 999 z jakéhokoli telefonního čísla v Kataru.

Worldwide Emergency Number: 112
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Havárie vody a elektřiny: 991

Informace o telefonních číslech: 180

Letiště Doha (předvolba pro Katar: +974):

• všeobecné informace: 465-6666
• informační přepážka: 465-6347
• odlety a přílety: 465-6347
• celní služba:465-6408

Taxi a limuzíny:

• Al Fadhal Transport: 488-0177
• Fox Transport: 462-2777
• The Transport Co. (Al Mowasalat): 458-8888
• Karwa: 4588888
• City Limousine: 4442111

Půjčovny aut:

• Abdullah Abdulghani Rent-A-Car: 431-4469
• Al Muftah Rent-A-Car: 432-8100
• Al Sulaiman Rent-A-Car: 435-5477
• Budget: 468-5515
• Mannai Auto Rent: 455-8636
• National Car Rental: 487-1995
• Prestige Rent-A-Car: 447-7577
• Speedway Rent-A-Car: 442-1484

Banky:

• Ahli Bank of Qatar: 432-6611
• Arab Bank: 438-7777
• BNP Paribas: 437-8378
• Commercial Bank: 449-0222
• Doha Bank Ltd.: 445-6600
• HSBC: 438-2100
• International Bank of Qatar: 447-3700
• Qatar National Bank: 440-7407

Směnárny:

• Almana Exchange: 462-1450
• Alfardan Exchange and Finance: 440-8214
• National Exchange: 441-6403
• City Exchange: 443-5060
• Gulf Finance and Exchange: 441-5692
• Habib Qatar International Finance: 432-8853
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Kurýrní služby:

• ARAMEX: 450-6611
• DHL: 458-7888
• FedEx: 466-1722
• TNT: 462-2262
• UPS: 432-2444

7.4 Internetové informační zdroje

Vláda:

• Ministerstvo zahraničních věcí: www.mofa.gov.qa
• Ministerstvo vnitra: www.moi.gov.qa
• Sekretariát pro rozvojové plánování: www.planning.gov.qa

Banky a finanční instituce:

• Qatar Central Bank: www.qcb.gov.qa
• Qatar National Bank: www.qnb.com.qa
• Qatar Financial Center: www.qfc.com.qa

Všeobecné informace:

• www.arab.net/qatar
• www.qatar-online.com
• www.qatardaily.com

Telekomunikace:

• Qtel: www.qtel.com.qa

Cestování a služby:

• www.qatarairways.com
• www.qatar.info.net
• www.explore-qatar.com
• www.hejleh.com/countries/qatar.html

Média:

• QNA - Qatar News Agency (hlavní tisková agentura): www.qnaol.net
• arabský deník Al-Watan: www.al-watan.com
• arabský deník Al-Sharq: www.al-sharq.com
• arabský deník Al-Raya: www.raya.com
• anglický deník Gulf Times: www.gulf-times.com
• anglický deník The Peninsula: www.thepeninsulaqatar.com
• televize Al-Jazeera: www.aljazeera.net

Hospodářská komora:

Obchodní komora Kataru je nejstarší obchodní komorou ve státech GCC (založena v r. 1963) a má velmi významné
postavení. V představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin. Obchodní komora Kataru
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má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí, majitelích apod., ale také
informace obecného obchodního charakteru.

Qatar Chamber
P.O.Box 402, Doha - Katar
tel: 974-455-9111
fax: 974-466-1693, 466-1697
e-mail: qcci@qatar.net.qa, info@qcci.org
Website: www.qatarchamber.com

Center Tenders Committee, místo, kde jsou ze zákona uveřejňována všechna výběrová řízení: www.ctc.gov.qa
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