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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)

Anglicky: Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)

Nepálsky: Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

Seznam členů vlády

V červenci 2016 padla vláda premiéra Oliho. Koalice CPN-M (C) a Nepálského kongresu zformovala novou vládu v čele s
předsedou nepálských Maoistů (Communist Party of Nepal - Maoist-Centre) Pushpou Kamalem Dahalem známým rovněž
pod pseudonymem Prachanda. V čele vlády ba se měly obě strany střídat. Na základě této dohody se novým premiérem
stal v květnu 2017 předseda Nepálského kongresu Sher Bahadur Deuba.

Jméno Agenda

Premiér

Mr. Sher Bahadur Deuba Předseda vlády

Vicerepremiér

Mr. Bimalendra Nidhi Vnitro

Mr. Kamal Thapa Federální záležitosti, zahraničí a místní rozvoj

Mr. Krishna Bahadur Mahara Finance

Ministři

Mr. Arjun Narsingh K.C. Rozvoj měst

Mr. Ramesh Lekhak Infrastruktura a doprava

Mr. Janardan Sharma Energetika

Mr. Prem Bahadur Singh Věda a technologie
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Dr. Prakash Sharan Mahat Zahraniční věci

Mr. Bal Krishna Khand Obrana

Mr. Deepak Bohara Dodávky

Mr. Suryaman Gurung Práce a zaměstnání

Mr. Gauri Shankar Chaudhari Zemědělský rozvoj

Mr. Daljit Shrepaili Mládež a sport

Mr. Bikram Panday Pozemková reforma a management

Mr. Jayadev Joshi Populace a životní prostředí

Mr. Surendra Kumar Karki Informatika a komunikace

Mr. Dhaniram Paudel Vzdělávání

Mr. Ajaya Shankar Nayak Právo, spravedlnost a parlamentní záležitosti

Ms. Keshab Kumar Budhathoki Všeobecná správa

Mr. Romi Gauchan Thakali Obchod

Mr. Sitadevi Yadav Mír a rekonstrukce

Mr. Jeevan Bahadur Shahi Dodávky vody a kanalizace

Mr. Deepak Giri Zavlažování

Mr. Nabindra Raj Joshi Průmysl

Mr. Shankar Bhandari Lesy a ochrana půdy

Mr. Gagan Kumar Thapa Zdravotnictví

Mr. Hridaya Ram Thani Zmírnění chudoby

Mr. Kumar Khadka Otázky žen, dětí a sociálního rozvoje
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Mr. Dilnath Giri Kultura, turistika a civilní letectví

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

Počet obyvatel: 29 033 914 (odhad 2016)

Odhadovaný roční přírůstek: 1,24 % (odhad 2016)

Věková struktura:

- 0-14 let: 30,93 % (muži 4 646 048 /ženy 4 333 105)

- 15-24 let: 21,86 % (muži 3 176 158 /ženy 3 169 721)

- 25-54 let: 35,99 % (muži 4 707 264 /ženy 5 740 985)

- 55-64 let: 6,22 % (muži 877 288 /ženy 927 202)

- 65 let a výše: 5,02 % (muži 723 523 /ženy 732 620) (odhad r. 2016)

Střední hodnota věku v Nepálu se pohybuje kolem 23,6 let. Průměrná délka života je 70,7 let. Pod hranicí chudoby (tj. za
méně než 2 USD na den) žije 25,2% populace. Gramotnost: celkem 63,9% (odhad r. 2016).

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele
tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských
přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5
%, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4
%, Teli 1,4 %, Chamar/Harijan/Ram 1,3 %, Koiri/Kushwaha 1,2 %, jiné 19 %.

Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 125 kast/etnických skupin.

Hlavní náboženství: hinduismus (81,3 %), buddhismus 9 %, islám 4,4 %, křesťané tvoří 1,4 % aj. (údaje z r .2011). Některé
kmeny se hlásí k místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty.
Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1 % obyv. Z příslušníků ostatních náboženství žijí v Nepálu především křesťané a
džinisté (2 %).

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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2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016

HDP (mld. USD) 61,09 63,44 6,.8 70,08 71,52

Meziroční růst
HDP (v %)

4,8 3,5 5,5 3,4 0,6

HDP na obyvatele
(v USD)

2 200 2 300 2 400 2 500 2 481

Míra inflace (%) 10,7 10,2 9,0 7,2 9,1

Míra
nezaměstnanosti
(%)

46 45 46 37,2 31,3

Nepál zůstává nadále chudou zemí patřící mezi státy LDCs (Least Developed Countries). V důsledku vleklé politické krize
posledních let, blokády nepálsko-indické hranice přetrvávající do začátku roku 2016 a přetrvávajícím dopadům ničivého
zemětřesení z roku 2015 byla domácí ekonomika vystavena značné zátěži. Pozitivními body slibujícími postupné
pozvednutí ekonomiky je již relativně fungující National Reconstruction Authority, která je hlavním orgánem pro obnovu,
a vyřešení vládní krize.

Jednou z brzd nepálské ekonomiky je pomalý růst zemědělské produkce (2 %), zatímco sektor průmyslu a služeb vykazují
pozitivní růst. Přetrvávající výzvou zůstává především řešení energetického deficitu, rozvoj infrastruktury, industrializace a
vytváření příznivého investičního klimatu. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra země zaujímá
100. pozici, přičemž výrazně pod touto hranicí je v oblastech, které zakládají dlouhodobé předpoklady růstu ekonomiky a
mezi něž patří vyšší vzdělání, fungování trhu, připravenost na technologické změny, podnikatelské prostředí a inovace.

Velký potenciál má energetický sektor. Premiér Pushpa Kamal Dahal na summitu národních i mezinárodních producentů
elektrické energie počátkem roku 2017 prohlásil, že Nepál směřuje k energetické soběstačnosti - jak pro spotřebu
domácností, tak pro průmyslovou spotřebu. Pokud zůstane politická situace stabilní, je údajně schopen do 10 let
produkovat ročně 10 000 MW. Nepál by se v budoucnu dokonce mohl stát exportérem elektrické energie. Perspektivním
odběratelem by mohl být Bangladéš, který trpí nedostatkem elektrické energie.

Z hlediska tvorby HDP jsou nejdůležitějším odvětvím služby (50 %) a z nich především turistika, což je dáno výjimečnou
nepálskou přírodou a horami. Stále velký význam má zemědělství s 35 % a nejméně významnou položkou tvorby HDP je
průmysl s 15 % (výroba textilu, potravin a tabáku).

Nepál je stále příjemcem zahraniční pomoci, zásadním problémem však je distribuce, která je často neefektivní kvůli
nefungující administrativě a korupci ve státní správě. Zástupci Asian Development Bank (ADB), UN Development
Programme (UNDP), World Bank (WB) a japonských rozvojových agentur (JICA) zlepšením fungování těchto oblastí
podmiňují další finanční pomoc Nepálu.

Ekonomický rozvoj Nepálu nadále brzdí technologická zaostalost, geografická odlehlost, nefungující administrativa,
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korupce a dopady dlouhodobé politické nestability, která brání realizaci hlubších strukturálních reforem.

Mezi největší ekonomické výzvy Nepálu patří obnova země po ničivých zemětřeseních a zvýšení hospodářského růstu,
který v posledním desetiletí dosáhl v průměru 3,7 %. Důležité bude zvýšit produktivitu zemědělství. Nezbytné je také
odstranění chudoby, které probíhá tempem 1,4 % oproti plánovaným 4,2 %. Problémem je i vysoký deficit zahraničního
obchodu vyplývající z neschopnosti navýšit domácí výrobu a přilákat zahraniční investice.

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

Rozpočet v mld. USD

2011/2012 2012/13 2013/14 2014/2015 2015/2016

Celkové příjmy 3,900 3,500 4,834 4,257 4,848

Výdaje 5,300 4,700 5,200 4,203 5,452

Deficit (% HDP) -1,4 -1,2 -0,366 0,54 -0,604

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

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bilance běžného
účtu (v % HDP)

4,8 3,3 4,6 5,1 5,2

Kapitálový účet
(mil. USD)

201,5 164,7 138,8 140,2 145,6

Finanční účet (mil.
USD)

834,9 1 379 809 916 1 020

Devizové rezervy
(včetně zlata, mil.
USD)

4 417 4 108 6 216

7 374

8 010

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (% HDP)
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2014/2015 2013/2014 2014/2015 2015/2016

28,7 26,26 28,7 27,27

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech
20.st. Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působí celkem 30 komerčních bank, 84 rozvojových a 37
rozvojových bank zaměřených na mikrofinance a kolem 100 dalších finančních organizací., z nichž většina je soustředěna
v Káthmándském údolí.

Největší podíl na finančním sektoru mají komerční banky (51 %), dále Nepálská národní banka NRB (22,1 %), za kterou se
řadí rozvojové banky (7,8 %) a finanční organizace (5,3 %).

Podmínkou poskytování dalších půjček Nepálu je provedení reforem v bankovním sektoru. Především se budou týkat
centrální banky NRB, ve které již došlo k restrukturalizaci, a byla plně definována její zodpovědnost. V dalších dvou
bankách s vysokým podílem státu probíhá restrukturalizace za pomoci zahraničních bank.

1.7. Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH
(13 %), daň z příjmu (10-15 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí
zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické
daně.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu: www.ird.gov.np/www.ird.gov.np/

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

Česky: Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)

Anglicky: Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)

Nepálsky: Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal
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Seznam členů vlády

Dne 19. 11. 2013 se konaly poslední parlamentní volby. Hlavním úkolem nově zvoleného legislativního shromáždění bylo
schválení nové federativní ústavy Nepálu, která vstoupila v platnost 20. září 2015. Dne 12. října 2015 byl novým
premiérem Nepálu jmenován Khadga Prasad Sharma Oli (Communist Party of Nepal – Unified Marxist - Leninist).

Dne 29. října 2015 byl v historii jako první žena zvolena prezidentkou Nepálu Bidhya Devi Bhandari.

Jméno Agenda

Premiér

Mr. K.P. Sharma Oli Předseda vlády

Vicerepremiér

Mr. Bijaya Kumra Gachhedar Infrastruktura a doprava

Mr. Kamal Thapa Federální záležitosti, zahraničí a místní rozvoj

Mr. Bhim Bahadur Rawal Obrana

Mr. Chandra Prakash Mainali Ženy, děti a sociální záležitosti

Mr. Chitra Bahadur K.C. Odbory a zmírnění chudoby

Mr. Top Bahadur Rayamajhi Energetika

Ministři

Mr. Bishnu Prasad Paudel Finance

Mr. Prem Bahadur Singh Vodní zdroje a sanitace

Mr. Deepak Bohara Práce a zaměstnanost a obchod

Mr. Agni Prasad Sapkota Lesnictví a ochrana půdy

Ms. Girirajmani Pokharel Vzdělání

Mr. Shakti Bahadur Basnet Vnitro
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Mr. Eak Nath Dhakal Mírový proces a rekonstrukce

Mr. Shatya Narayan Mandal Mládež a sport

Mr. Agni Prasad Kharel Práco, spravedlost a parlamentní záležitosti

Mr. Som Prasad Pandey Průmysl

Mr. Haribol Prasad Gajurel Zemědělský rozvoj

Mr. Ram Kumar Subba Pozemková reforma a management

Mr. Ram Janam Chaudhari Zdravotnictví

Mr. Sherdan Rai Informatika a komunikace

Mr. Shanta Manavi Živočišná výroba

Ms. Rekha Sharma Všeobecná správa

Mr. Ganesh Man Pun Zásobování

Mr. Aananda Prasad Pokheral Kultura, turistika, civilní letectví

Mr. Umesh Kumar Yadav Zavlažování

Mr. Bishwendra Paswan Populace a životní prostředí

Mr. Shivalal Thapa Věda a technologie

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

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 31,551,305 (odhad 2015)

Odhadovaný roční přírůstek: 1.79% (odhad 2015)

Věková struktura:
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- 0-14 let: 30,72 % (muži 4,937,627/ženy 4,755,972)

- 15-24 let: 22,51 % (muži 3,580,083/ženy 3,522,047)

- 25-54 let: 36,5 % (muži 5,552,621/ženy 5,964,599)

- 55-64 let: 5,67 % (muži 874,350 /ženy 913,683)

- 65 let a výše: 4,6 % (muži 668,760 /ženy 781,563) (odhad r. 2015)

Střední hodnota věku v Nepálu se pohybuje kolem 23.4 let. Průměrná délka života je 67.52 let. Pod hranicí chudoby (tj. za
méně než 2 USD na den) žije 25.2% populace. Gramotnost: celkem 63.9%, muži: 76.4% a ženy: 53.1% (odhad r. 2015).

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele
tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských
přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16.6%, Brahman-Hill 12.2%, Magar 7.1%, Tharu 6.6%, Tamang 5.8%, Newar 5%,
Kami 4.8%, Muslim 4.4%, Yadav 4%, Rai 2.3%, Gurung 2%, Damai/Dholii 1.8%, Thakuri 1.6%, Limbu 1.5%, Sarki 1.4%, Teli
1.4%, Chamar/Harijan/Ram 1.3%, Koiri/Kushwaha 1.2%, jiné 19%

Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 125 kast/etnických skupin.

Hlavní náboženství: hinduismus (81.3%), buddhismus 9%, islám 4.4%, křesťané tvoří 1.4% aj. (údaje z r 2011). Některé
kmeny se hlásí k místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty.
Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1% obyv. Z příslušníků ostatních náboženství žijí v Nepálu především křesťané a
džinisté (2 %).

Zdroj: CIA World Factbook, Asijská rozvojová banka

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.

Nepál stále patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté země světa, kde téměř třetina obyvatelstva žije pod hranicí
chudoby, přestože se v posledních letech podařilo míru chudoby podstatně snížit z 42% v r. 1996 na 25.2% populace
v roce 2014 podle NLSS-III (Nepal Living Standards Survey).

Nepál tedy i nadále patří do skupiny „nejméně rozvinutých států“ (tzv. least developed countries). Snahy Nepálu o
nastartování vyšší dynamiky HDP jsou patrné od zvolení demokratické vlády v roce 1991, kdy byly zahájeny reformy, které
směřovaly k otevření ekonomiky a měly za cíl zrychlit rozvoj země a zlepšit ekonomicko-sociální postavení obyvatelstva.
Politická situace (především občanská válka v letech 1996 – 2006 a následné politické a vládní spory však paralyzovaly
připravované ekonomické reformy a situace v zemi za posledních pár let zaznamenala jen mírné zlepšení. Ekonomické
perspektivy země byly kompromitovány ničivými zemětřeseními v první polovině 2015 a ve druhé polovině téhož roku
vnitropolitickými spory o změny v nové ústavě, které vyústily v blokádu příhraničních oblastí a vedly k ochromení
základních tras, jejichž prostřednictvím plynou do země základní komodit.

Nepál stále zůstává spíše zemědělsky orientovanou ekonomikou (31,7 % HDP v roce 2014), ačkoliv v posledních letech

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nepál

10/52 http://www.businessinfo.cz/nepal © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/nepal


vzrostl podíl služeb na HDP (53,2 % HDP odhad pro fiskální rok roce 2014/2015), a to především v cestovním ruchu.
Průmyslová odvětví tvoří kolem 15 % nepálského hospodářství.

Nepál je stále příjemcem zahraniční pomoci, zásadním problémem však je distribuce, která je často neefektivní kvůli
nefungující administrativě a korupci ve státní správě. Zástupci Asian Development Bank (ADB), UN Development
Programme (UNDP), World Bank (WB) a japonských rozvojových agentur (JICA) zlepšením fungování těchto oblastí
podmiňují další finanční pomoc Nepálu.

Ekonomický rozvoj Nepálu nadále brzdí technologická zaostalost, geografická odlehlost, nefungující administrativa,
korupce a dopady dlouhodobé politické nestability, která brání realizaci hlubších strukturálních reforem. Obchodní a
podnikatelské delegace, které začaly do Nepálu proudit po volbách v r. 2008, jsou stále nepříliš početné.

Mezi největší ekonomické výzvy Nepálu patří obnova země po ničivých zemětřeseních a zvýšení hospodářského růstu,
který v posledním desetiletí dosáhl v průměru 3,7 %. Důležité bude zvýšit produktivitu zemědělství. Nezbytné je také
odstranění chudoby, které probíhá tempem 1,4 % oproti plánovanému 4,2 %. Problémem je stále narůstající deficit
zahraničního obchodu kvůli neschopnosti navýšit domácí výrobu a přilákat zahraniční investice.

(Fiskální rok začíná 16.7. a končí 15.7. daného roku.)

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 2014/2015

HDP (mld. USD
ve stálých
cenách)

60,9 57,9 61.09 63.44 67.8 70.08

Meziroční růst
HDP (v %)

4,7 3,5 4.8 3.5 5.5 3,4

HDP na
obyvatele (v
USD, v paritě

kupní síly)

1800 2000 2200 2300 2400 2500

Míra inflace
(%)

12,0 8,6 10,7 10,2 9.0 7,2

Míra
nezaměstnanosti

(%)

46 44 46 45 46 -

Zdroj: http://data.worldbank.org/country/nepal,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html,
http://www.adb.org/countries/nepal/economy

Zemi silně zasáhlo a ekonomicky poškodilo zemětřesení v dubnu a květnu 2015. Vláda a mezinárodní instituce jako
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Asijská rozvojová banka (ADB) odhadují výši minimálních prostředků nutných na rekonstrukci země na 7 mld USD, což
představuje více než třetinu HDP pro 2015, jehož výše je odhadována na 19.1 mld USD. Nezávislé odhady hovoří dokonce
až o 10 mld USD.

Mezinárodní konference o rekonstrukci Nepálu v červnu 2015 z pohledu NP vlády nepřinesla kýžený výsledek, jelikož
se podařilo získat příslib zahraniční pomoci „pouze“ ve výši 4.1 mld. USD. Z tohoto objemu by pak 2 mld. USD mělo být
poskytnuto ve formě grantů a 2.2 mld. USD ve formě nízko bezúročných půjček (soft loan).

Určitým vystřízlivěním ve vzájemných vztazích byl i příslib Indie poskytnout „pouze“ 1 mld. USD, z níž jen 25% poplyne NP
ve formě grantu a zbytek bude tvořen nízko úročenou půjčkou. Na donorské konferenci zazněla kritika IN i dalších zemí,
že využití předcházející rozvojové pomoci bylo ze strany NP poznamenáno netransparentností a celkově nízkou
efektivitou nepálských státních orgánů. Ze strany mezinárodní komunity se v případě NP projevil znatelný posun
v přístupu poskytování zahraniční rekonstrukční pomoci, a tedy prioritně přimět NP, aby sáhnul do vlastních zdrojů a
provedl dlouho odkládané systémové a ekonomické reformy; zahraniční pomoc by měla figurovat jen pouze jako jakási
nadstavba a nikoliv jádro rekonstrukce země.

Do konce roku 2015 se nepodařilo schválit zákon o zřízení National Reconstruction Authority. Nová vláda K.P.Sharmy
Oliho dočasně svěřila rekonstrukční agendu National Planning Commission, nad kterou má koalice CPN - UML a
UCPN-M potřebný vliv. Neřešení legislativního rámce rekonstrukce, obstrukce mezi nyní opozičním NC a vládou CPN -
UML a UCPN-M mají za následek nečerpání rekonstrukčních fondů a stagnování rekonstrukčních prací na straně vlády.
Současnou situaci ke konci roku 2015 kritizovala jak EU, tak OSN a další mezinárodní organizace.

Blokáda jižní hranice, nepokoje a stávky jsou podle zprávy ADB pro Nepál neméně devastující – růst HDP se podle
předpovědi ADB snížil z 6% na 3% a došlo k pozastavení všech hlavních infrastrukturních projektů a rekonstrukce
země po zemětřesení se ještě neměla šanci řádně rozeběhnout. Zpráva ADB stejně jako údaje Nepálské centrální banky
udává, že za poslední tři měsíce vývozy klesly o 25.4% a dovozy o 31.9%. Pokud nebude nepálská krize urychleně
vyřešena, poklesne podle ADB hospodářský růst Nepálu na 1.8% (Světová banka shodně udává 1.7%), při dlouhodobé
stagnaci hrozí negativní „růst“ kolem -0.7%.

Podle odhadů ADB dojde pro fiskální rok 2015/2016 k růstu HDP max 4.8%. Pro rok 2016 by se růst HDP mohl odrazit
zpět a růst přes 4% v závislosti na tempu a rozsahu rekonstrukčních prací a zejména tempa obnovy NP infrastruktury.
ADB dále předpokládá pokračující nárůst inflace v oblasti zemědělství, kde by se míra inflace měla v průměru pro FY
pohybovat kolem 8.2%, celkově pro FY 2015/2016 dokonce až kolem 9%.

Fiskální deficit a aktuální zůstatkynaúčtechfondů organizačních složek státu doznají podle odhadů ADB ve střednědobém
výhledu další zhoršení. Klíčové pro udržení dalšího poklesu HDP, míry inflace nebo rozpočtového schodku bude
schopnost NP vlády se ve vztahu k rekonstrukci země například vypořádat s aktuálním nedostatkem stavebních materiálů,
kvalifikované pracovní síly anebo také s pomalým přílivem investic do soukromého sektoru.

Podle údajů nepálského Ministerstva obchodu a zásobování se NP vývoz propadl v posledním fiskálním roce na 85.19
mld NRs, zatímco dovoz naopak raketově vzrostl na 786.19 mld NRs. NP ve druhé polovině roku 2015 vlivem okolností
selhával ve výběru daní a cel, ekonomiku dlouhodobě drží nad vodou příjmy z remitencí. Více než 60% populace v NP
dostává podporu v této formě ze zahraničí a objem zahraničních remitencí vzrostl ze 100 mil USD na začátku 21. století
na 6.5 mld. USD za rok 2014/2015, což představuje zhruba čtvrtinu nepálského HDP.

Nepálská rupie, která je vázána na indickou rupii, zažila v polovině prosince 2015 nejhorší propad od roku 2013 a
směnný kurz dosáhl 107.24 NRs za 1 USD. Spolu s pádem nepálské rupie pokračoval v prvních měsících nového fiskálního
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roku další pokles zahraničního obchodu o 37.5% ve srovnání se stejných obdobím minulého roku.

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

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet v mld. USD

2010/2011 2011/2012 2012/13 2013/14 2014/2015

Celkové příjmy 3 945 3 900 3 500 4 834 4.257

Z toho zahraniční
granty

914 1 660 1 800 - 1020

Výdaje 4 727 5 300 4 700 5 200 4.203

Deficit (% HDP) -7,8 -1,4 -1,2 -1,3 -0,2

Zahraniční půjčky 3 110 3 330 3 648 3 549 -

Zdroj:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html,
http://www.mof.gov.np/uploads/document/file/final_dcr_20160428100420.pdf

Vláda dlouhodobě hospodaří s deficitem, který snižuje za pomoci zahraničních grantů a financuje zahraničnímu půjčkami.
Dalším zdrojem jsou pak domácí půjčky a remitence, které se dlouhodobě podílejí na HDP ve výši kolem 30% za situace,
kdy v zahraničí žije více než 300 tis. Nepálců a transfery ze zahraničí přijímá více než 55 % domácností (na venkově
dokonce 58 %).

Pro finanční rok 2014/2015 mezi prioritní sektory patřily hydroenergetika, solární energie, infrastruktura, zavlažování,
cestovní ruch, podpora vývozu a zajištění pitné vody. Rozpočet se také snaží povzbudit podnikání řadou pobídek v oblasti
investic, průmyslové výroby, zemědělství (formou dotací na hnojiva, osivo, technologie a mechanizaci) a vývozu.

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

Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Bilance
běžného účtu

-2,4 -1,00 4,8 3,3 4,6 5,1
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(v % HDP)

Kapitálový účet
(mil. USD)

185,4 189,5 201,5 164,7 138,8 -

Finanční účet
(mil. USD)

-1 17,6 756,8 834,9 1 379 809 -

Devizové
rezervy (včetně
zlata, mil. USD)

3 002 3 717 4 417 4 108 6,216 -

Zdroj: https://knoema.com/atlas/Nepal/General-government-gross-debt, http://www.adb.org/countries/nepal/

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (% HDP)

Veřejný dluh (% HDP)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

32,0 31,2 26,26 28,7

Zdroj: https://knoema.com/atlas/Nepal/General-government-gross-debt

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech 20.
st. Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působilo v r. 2014 celkem 30 komerčních bank, 84 rozvojových
a 37 rozvojových bank zaměřených na mikrofinance, 53 finančních organizací, 33 finančních družstev, 29 licencovaných
finančních NGO a 3 jiné instituce, z nichž většina je soustředěna v Káthmándském údolí.

Největší podíl na finančním sektoru mají komerční banky (51 %), dále Nepálská národní banka NRB (22,1 %), za kterou se
řadí rozvojové banky (7,8 %) a finanční organizace (5,3 %). V r. 2012 se úroky komerčních bank pohybovaly v rozmezí 2 –
12 % pro vklady a 4 – 15 % u úvěrů pro různé sektory, např. komerční půjčky 8 – 14 %, exportní úvěry 4 – 15,5 %,
zemědělství 9,5 – 13 %, průmysl 8 – 13,5 %.

Podmínkou poskytování dalších půjček Nepálu je provedení reforem v bankovním sektoru. Především se budou týkat
centrální banky NRB, ve které již došlo k restrukturalizaci, a byla plně definována její zodpovědnost. V dalších dvou
bankách s vysokým podílem státu probíhá restrukturalizace za pomoci zahraničních bank.

1.7 Daňový systém
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Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH
(13 %), daň z příjmu (10-15 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí
zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické
daně.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu:
http://www.ird.gov.np/ird/index/index.php#/.
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2. Zahraniční obchod a investice
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Vývoz (mil. USD) 998 991,5 1 124 924,2 898,4

Dovoz (mld. USD) 5 665 6 502 7 282 8 560 7 116

Obchodní bilance -4 667 -5 510,5 -6 158 -7 635,8 -6 217,6

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším a rozhodujícím exportním partnerem byla Indie (58,6 %), dále následují USA (10 %). EU je třetím největším
partnerem, nejvíce se v rámci EU vyvezlo do Německa (4 %). Největším dovozcem byla Indie (61,5 %), dále následuje Čína
(15,4 %).

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky: textilní a kožené výrobky, šály (pašmíny), vlněné koberce, luštěniny a rostlinné oleje, džusy,
výrobky z juty, čaj, zázvor, rozinky, kardamon.

Hlavní dovozní položky: ropné výrobky, stroje a zařízení, náhradní díly, zlato, elektrické spotřebiče, léky.

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

Nepál uznává význam zvláštních ekonomických zón (SEZ) pro rozvoj obchodu s výrobky tradičních odvětví i pro moderní
technicky a technologicky náročné produkty. Zásadní rozhodnutí o ustavení SEZ bylo přijato již ve finančním roce
2003/04, SEZ spravuje ministerstvo průmyslu, obchodu a dodávek. Jedná se o 10 SEZ v místech Bhairahawa, Simara,
Birgunj, Panchkhal, Ratmate Jiling, Devighat, Dhangadi, Jhapa, Jumla a Rajbiraj. Výstavba probíhá v Bhairahawa a Simara
už více 12 let, u ostatních se zpracovávají studie proveditelnosti. Nepálská vláda nabírá žádosti zahraničních společností o
účast na projektu SEZ. Výstavba probíhá pomalu, protože vláda neuvolňuje dostatečné finanční prostředky.

Formulace pravidel fungování Speciálních ekonomických zón jsou považovány za výzvu pro ministerstvo průmyslu a
obchodu. Platí nicméně pravidlo, že pokud některé odvětví vyváží 90 % a více svých produktů, může dovážet suroviny a
kapitál bez povinnosti platit clo a vztahují se na něj daňové výjimky.Více informací lze nalézt na webové stránce
http://www.seznepal.gov.np.

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

V mil. NPR

Finanční rok 2011/2012 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016

FDI 9 195,4 9 081,9 3 194,6 4 382,6 5 920,9

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nepál

16/52 http://www.businessinfo.cz/nepal © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.seznepal.gov.np
http://www.businessinfo.cz/nepal


Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/nepal/foreign-direct-investment

Nepál byl v roce 2014 vyřazen z černé listiny Financial Action Task Force (FATF) díky opatřením zaměřením na kontrolu
finančních toků a prevenci praní špinavých peněz v NP.

Nepálské zahraniční investice jsou minimální, Nepal Foreign Traders Association dlouhodobě požaduje, aby měli nepálští
investoři možnost plošně a bez nutnosti žádat o povolení Nepal Rashtra Bank (nepálská centrální banka) investovat
v zahraničí. Největší počet investic pochází z Indie a Číny, dále z Jižní Koreje, Hongkongu, Mauricia, SAE, Kanady a
Japonska.

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

Nepálská vláda se snaží prezentovat zemi jako bezpečnou s cílem přilákat zahraniční investory. S ohledem na současnou
politickou situaci je investiční klima stále velmi nejisté. Vzhledem k této skutečnosti a také vzhledem k narůstající
zadluženosti Nepálu se doporučuje velmi opatrný postup.

V Nepálu neexistuje žádná speciální státní agentura, která by zemi propagovala jako destinaci pro zahraniční investory.
Tato agenda přísluší Ministerstvu průmyslu, obchodu a zásobování. Vláda poskytuje investorům pobídky, informace o
nich je možno získat na webových stranách Department of Industries (www.ip.np.wipo.net). Mezi odvětví, ve kterých
nejsou zahraniční investice dovoleny, patří výroba zbraní, radioaktivních materiálů, výroba energie v nukleárních
elektrárnách, ale i odvětví, která patří mezi tradiční nepálský průmysl, jako je výroba koberců a šál, rukodělných výrobků a
některé obory zemědělství a turistika. Přesný seznam je možno získat na výše uvedené adrese.

S cílem podpořit a zefektivnit propagaci vývozu z Nepálu vláda ustavila v říjnu r. 2006 Výbor pro propagaci obchodu a
exportu (Trade and Export Promotion Committee), do kterého sdružila tři instituce, které byly zodpovědné za propagaci
obchodu. Jednalo se o Trade Promotion Centre, Export Promotion Committee a Carpet and Wool Development
Committee.

Perspektivní odvětví pro investice:

- Infrastruktura (silniční, železniční, letištní)

- Energetika (hydroenergetika, solární energie)

- Vodohospodářství (kanalizace, čištění vody)

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
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Vývoz (mil.
USD)

848 896 998 991,5 1 124 924,2

Dovoz (mld.
USD)

5 254 5 400 5 665 6 502 7 282 8 560

Obchodní
bilance

-4 406 -4 504 -3 747 -6 501 -6 158 -7 635,8

Zdroj:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html

Záporné saldo zahraničního obchodu se v průběhu posledních pěti let zněkolikanásobilo. Je dáno podstatně rychlejším
růstem dovozu oproti vývozu. Deficit zahraničního obchodu s nejdůležitějším obchodním partnerem Indií vzrostl
v uplynulém fiskálním roce o více než 10%.

Podíl nejdůležitějších zemí, do kterých směřoval nepálský vývoz v r. 2014:

Indie 59.7 % USA 8.6%

Čína 4.6%

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html

Podíl nejdůležitějších zemí, do kterých směřoval nepálský dovoz v r. 2014:

Indie 57%

Čína 29.6%

Naprosto rozhodující úlohu hraje v zahraničním obchodu Indie. V dovozu se postupně podstatně zvýšil podíl Číny.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Od 20. září 2015 se Nepál administrativně dělí na 7 provincií and 75 distriktů.

Hlavní město: Káthmándú (Kathmandu): 1,7 mil. obyv.

Další velká města:

• Birátnagar (Biratnagar) 689 tis. obyv.
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• Pókhara (Pokhara) 250 tis. obyv.

• Pátan (Lalitpur) 466 tis. obyv.

• Bírgaňdž (Birganj) 123 tis. obyv.

• Dharan 118 tis. obyv.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky: textilní a kožené výrobky, šály (pašmíny), vlněné koberce, luštěniny a rostlinné oleje, džusy,
výrobky z juty, čaj, zázvor, rozinky, kardamom.

Hlavní dovozní položky: ropné výrobky, stroje a zařízení, náhradní díly, zlato, elektrické spotřebiče, léky.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Nepál uznává význam zvláštních ekonomických zón (SEZ) pro rozvoj obchodu s výrobky tradičních odvětví i pro moderní
technicky a technologicky náročné produkty. Zásadní rozhodnutí o ustavení SEZ bylo přijato již ve finančním roce
2003/04, SEZ spravuje ministerstvo průmyslu, obchodu a dodávek. Jedná se o 10 SEZ v místech Bhairahawa, Simara,
Birgunj, Panchkhal, Ratmate Jiling, Devighat, Dhangadi, Jhapa, Jumla a Rajbiraj. Výstavba probíhá v Bhairahawa a Simara
už více 12 let, u ostatních se zpracovávají studie proveditelnosti. Nepálská vláda nabírá žádosti o zahraničních společností
o účast na projektu SEZ. Výstavba probíhá pomalu, protože vláda neuvolňuje dostatečné finanční prostředky.

Formulace pravidel fungování Speciálních ekonomických zón jsou považovány za výzvu pro ministerstvo průmyslu a
obchodu. Více informací o těchto zónách lze nalézt na webových stránkách www.moics.gov.np. Platí nicméně pravidlo, že
pokud některé odvětví vyváží 90 % a více svých produktů, může dovážet suroviny and kapitál bez povinnosti platit clo a
vztahují se na něj daňové výjimky.

Rozpočet pro r. 2013/14 počítal s vybudováním dalších zvláštních ekonomických zón v Nawalparasi, Kailali, Dang a
Surkhet, které by měly disponovat dostatkem elektrické energie a výstavními plochami na mezinárodní úrovni. Rozpočet
pro r. 2014/2015 plánuje uvést do provozu zvláštní ekonomickou zónu v Brairahawa. Plánuje se návrh konstrukce
příjezdové komunikace do Panchkhal. Také se urychlí výstavba komunikace do Simara Bara a také do Jumla.

Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.seznepal.gov.np.

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

V mil. USD

Finanční rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013 2014 2015

FDI 39 87 95 189 71 30 -
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Zdroj: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (annex a5 (p238)

Nepál byl v roce 2014 vyřazen z černé listiny Financial Action Task Force (FATF) díky opatřením zaměřením na kontrolu
finančních toků a prevenci praní špinavých peněz v NP.

Nepálské zahraniční investice jsou minimální, Nepal Foreign Traders Association dlouhodobě požaduje, aby měli nepálští
investoři možnost plošně a bez nutnosti žádat o povolení Nepal Rashtra Bank (nepálská centrální banka) investovat
v zahraničí.

Přímé zahraniční investice v teritoriu začaly růst v r. 1990, kdy země přistoupila k liberalizaci své ekonomiky (Zákon o
průmyslovém podnikání, 1992, Zákon o zahraničních investicích a přenosu technologií, 1992). Příliv zahraničních investic
se snížil kvůli vleklé občanské válce a přetrvávající nestabilní politická situace také není pro zvýšení investic příznivá. Ve
finančním roce 2006/07 politická situace způsobila dramatický pokles FDI na nulovou hodnotu. Prudký nárůst, především
kvůli konci občanské války a naději investorů, zaznamenaly investice v r. 2008/09. Ačkoliv FDI od té doby stabilně rostou,
v r. 2010 přijala vláda dokument „Industrial Policy 2010“ s cílem přilákat domorodé i zahraniční investice do průmyslových
odvětví.

Nárůst FDI v r. 2012/13 oproti 2011/12 byl 178 %. Největším investorem v r. 2012 byla British Virgin Islands. Investice
směřují především do služeb, dále průmyslové výroby, turistiky a energetiky (především hydroenergetiky).

Největší počet investic byl zaznamenán v roce 2014 z Indie (44 mil NRS) a Číny (22 mil NRS), Jižní Koreje, Hongkongu,
Mauricia, UAE, Kanady a Japonska.

Vláda se snaží přilákat zahraniční investory, neboť si je vědoma, že není dostatečně využit potenciál země a jejích
obyvatel, které prezentuje jako „chudé v bohaté zemi“. Připravuje manuál pro zahraniční investory, který zpracovává
Výbor pro propagaci zahraničních investic. Vláda také upravila zákonodárství, kterým se speciálně upravuje vztah vůči
nerezidentním Nepálcům, kteří žijí v zahraničí, aby jim ulehčila možnost investovat ve své zemi.

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

Nepálská vláda se snaží prezentovat zemi jako bezpečnou s cílem přilákat zahraniční investory. Z tohoto důvodu
organizovala i propagační kampaň, jejíž součástí bylo vydání “Investičního průvodce” ve spolupráci s Unctad a ICC
počátkem roku 2003. S ohledem na současnou politickou situaci je investiční klima stále velmi nejisté. Vzhledem k této
skutečnosti a také vzhledem k narůstající zadluženosti Nepálu se doporučuje velmi opatrný postup.

V Nepálu neexistuje žádná speciální státní agentura, která by zemi propagovala jako destinaci pro zahraniční investory.
Tato agenda přísluší Ministerstvu průmyslu, obchodu a zásobování. Vláda poskytuje investorům pobídky, informace o
nich je možno získat na webových stranách Department of Industries (www.ip.np.wipo.net). Mezi odvětví, ve kterých
nejsou zahraniční investice dovoleny, patří výroba zbraní, radioaktivních materiálů, výroba energie v nukleárních
elektrárnách, ale i odvětví, která patří mezi tradiční nepálský průmysl, jako je výroba koberců a šál, rukodělných výrobků a
některé obory zemědělství a turistika. Přesný seznam je možno získat na výše uvedené adrese.

S cílem podpořit a zefektivnit propagaci vývozu z Nepálu vláda ustavila v říjnu r. 2006 Výbor pro propagaci obchodu a
exportu (Trade and Export Promotion Committee), do kterého sdružila tři instituce, které byly zodpovědné za propagaci
obchodu. Jednalo se o Trade Promotion Centre, Export Promotion Committee a Carpet and Wool Development
Committee.
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Perspektivní odvětví pro investice:

- Infrastruktura (silniční, železniční, letištní)

- Energetika (hydroenergetika, solární energie)

- Vodohospodářství (kanalizace, čištění vody)
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3. Vztahy země s EU
3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002, kdy nově jmenovaná
velvyslankyně EU v Nepálu pí Rensje Teerink předela pověřovací listiny prezidentu Ram Baran Yadavovi. Vztah EU-NP na
politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření
partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě
přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Evropská unie sleduje vývoj v Nepálu a
pravidelně vyzývá Nepál k vyřešení konfliktní situace a k demokratizaci země.

EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách
a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper, byl přijat v roce 2007 na období 7 let a je
hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP, dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání,
podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční
režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož
nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez
stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2016 se vzájemný obchodní obrat oproti předchozímu roku výrazně snížil, když dosáhl výše 233 mil. EUR (370 mil.
EUR v roce 2015). Dovoz činil 96 mil. EUR (98 mil. EUR v roce 2015), vývoz do Nepálu dosáhl hodnoty 137 mil. EUR (272
mil. EUR v r. 2015). Hlavními položkami dovozu z Nepálu jsou textil a oblečení, kůže a kožené výrobky, pokrývky hlavy,
perly a stříbrné šperky nebo potravinářské výroby. EU naopak do Nepálu vyváží strojírenská zařízení, chemické látky,
zemědělské výrobky, optická a foto-optická zařízení nebo zařízení a vybavení vztahující se k sektoru dopravy.

Podrobné statistiky: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113424.pdf

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Viz body 3.1 a 3.2.

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
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Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002, kdy nově jmenovaná
velvyslankyně EU v Nepálu pí Rensje Teerink předela pověřovací listiny prezidentu Ram Baran Yadavovi. Vztah EU-NP na
politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření
partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě
přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Evropská unie sleduje vývoj v Nepálu a
pravidelně vyzývá Nepál k vyřešení konfliktní situace a k demokratizaci země. V polovině r. 2013 došlo k velké aktivaci
mezinárodních aktérů, kteří prostřednictvím návštěv v Nepálu, jednáními se členy místní vlády a řadou prohlášení a
diplomatických demarší apelovali na představitele Nepálu, aby nejprve ustavil dočasnou vládu a poté vypsal termín voleb,
což se zcela jistě pozitivně zasadilo o pozitivní vývoj v zemi. Oznámení termínu voleb přineslo částečné uklidnění situace a
také zahraničních partnerů, pro které se stávala spolupráce s nestabilní vládou a nepálskými organizacemi čím dál
obtížnější jak s ohledem na investice, tak poskytovanou rozvojovou pomoc. Během voleb v roce 2008 a 2013 vyslala EU
do Nepálu desítky pozorovatelů.

EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách
a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper, byl přijat v roce 2007 na období 7 let a je
hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP, dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání,
podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit.

Dalším klíčovým dokumentem ve vztahu EU-NP je "Peace and Development Strategy 2010-2015", pětiletý dokument
vztahující se k mírovému, rekonciliačnímu procesu v NP a jeho stranami jsou i další mezinárodní partneři mimo EU.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční
režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož
nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez
stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2015 dosáhl objem obchodu EU-Nepál 370 mil EU (+ 49 % proti roku 2014), z čehož dovoz z Nepálu byl
v hodnotě 98 mil EUR (+12,6 % proti 2014) a vývoz EU do Nepálu dosáhl hodnoty 272 mil EUR (zdvojnásobení proti
2044). EU je tak třetí hlavní obchodní partner Nepálu, hlavními položkami dovozu z Nepálu jsou textil a oblečení, kůže a
kožené výrobky, pokrývky hlavy, perly a stříbrné šperky nebo potravinářské výroby. EU naopak do Nepálu vyváží
strojírenská zařízení, chemické látky, zemědělské výrobky, optická a foto-optická zařízení nebo zařízení a vybavení
vztahující se k sektoru dopravy.

Vzájemný obchod EU s Nepálem, v němž vykazuje EU kladnou bilanci, má v posledních třech letech vzestupný trend,
přičemž roste zejména vývoz EU, který se v roce 2015 proti roku 2013 téměř ztrojnásobil.

Podrobné statistiky: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Viz body 3.1 a 3.2.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

2013 2014 2015 2016

2 517 8 275 11 482 3 595

3 498 1 872 3 559 4 246

-981 6 403 7 922 -651

Značný nárůst vývozu v letech 2014 a 2015 způsobilo dodání dvou letadel L 410 nepálské straně. V minulém roce se
hodnoty dostaly na předchozí standardy.

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní dovozní položky ČR za rok 2016: pryskyřice, oděvy, textilie a oděvní doplňky, mechanické stroje, potravinové
přípravky, kufry a aktovky, kabáty, čaj, vozidla motorová, ruční pily, silice, bižuterie.

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2016: skleněné korálky a skleněné perly, buldozery a rypadla, hnojiva umělá i živočišná,
telekomunikační zařízení a doplňky, části balonů a větroňů, očkovací vakcíny a séra, diagnostické laboratorní směsi.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z
deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve
svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české
strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože
v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.

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

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2016 joint-ventures s českými firmami.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU. V lednu 2015 byla
podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí
Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené
česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v roce 2016 nerealizovala v Nepálu žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byly však realizovány 3 humanitární projekty
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a 1 malý lokální projekt.

1. a) Humanitární projekty z ústředí:

Podpora obnovy zdrojů obživy pro oběti zemětřesení v Nepálu. Realizátor: ADRA

Podpora obnovy infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví v Nepálu zasaženého zemětřesením v r. 2015. Realizátor: Český
červený kříž

Obnova škol po zemětřesení v Sindhupalchok, Nepál. Realizátor: Charita ČR

1. b) Malý lokální projekt:

Vzdělávací a školicí centrum Chalantika: Zlepšení života zranitelných dětí a matek ve slumu Chalantika. Realizátor: ADRA
Bangladesh. Skutečný příspěvek: 303 543,- Kč

1. c) Projekt v rámci MEDEVAC

Dne 12. září 2016 bylo podepsáno Memoranda o porozumění mezi ZÚ Dillí, nepálskou nadací „Dhagpo Sheydrub Ling
Foundation“ a HGK Káthmandú o realizaci projektu humanitární asistence v Nepálu v hodnotě 1 milionu Kč směřující k
poskytnutí dostupnosti základní lékařské péče pro chudé děti a nevzdělané farmáře okresu Nala v Nepálu. V první fázi
MZV ČR poskytlo nadaci 900.000,- Kč na zakoupení jednoho sanitního vozu a vybavení místnosti lékařské pohotovosti.
V únoru byla realizována druhá část spočívající v zaškolení místní komunity v poskytování první pomoci.

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

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

2012 2013 2014 2015

2 058 2 517 8 275 11 482

1 802 3 498 1 872 3 559

256 -981 6 403 7 922

Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Vzájemná obchodní výměna byla dlouhodobě ve schodku do konce roku 2007 kvůli převyšujícím dovozům nepálského
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textilu do ČR. Obrat nastal od roku 2008, kdy do Nepálu začaly směřovat české osobní automobily Škoda Octavia, později
i Fabia a od konce r. 2010 Yeti, které se na českém vývozu do Nepálu podílely dlouho více než polovinou.

V r. 2012 se však míra dovozu a vývozu přiblížila na podobnou úroveň především kvůli poklesu českého vývozu a v 1. pol.
r. 2013 se dokonce obchodní bilance dostala do záporné bilance především v důsledku poklesu zájmu o vozy Škoda.
Pokles dovozů do Nepálu je způsoben především prudkým poklesem indické rupie, na kterou je nepálská rupie přímo
vázaná, což značně prodražuje dovozy a zahraniční výrobky a v r. 2013 došlo k obrovskému nárůstu preferencí indických
vozidel.

Vývoz z ČR do Nepálu dosáhl ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2014 téměř 6 mil USD (více než 2/3 tvořily stroje a
dopravní prostředky, hnojiva, kuličková laboratorní směsi, skleněné perly a korálky atd.). Dovoz z Nepálu do ČR ve
druhém a třetím čtvrtletí roku 2014 dosáhl hodnoty 552 tis. USD, což znamená pokles oproti stejnému období stejného
roku 2013, kdy vzájemný obchod činil 1 560 tis. USD (průmyslové spotřební zboží a chemikálie, oděvy a doplňky,
potravinové přípravky, propylalkohol atd.).

Značný nárůst vývozu v roce 2014 způsobilo dodání prvního letadla L 410 nepálské straně. První letadlo L 410 UVP
–E20 (L 410) které zakoupila nepálská soukromá společnost GOMA Air pro transport turistů na vnitrostátních linkách, a to
zejména na lety na letiště Lukla a Jomsom. Jedná se o letoun kategorie STOL (krátký vzlet a přistání) jenž splnil přísné
požadavky Nepálského leteckého úřadu pro provoz na extrémně krátkých letištích Nepálu. Při předání letadla ředitel
společnosti GOMA Air pan Manoj Karki oznámil plán společnosti zakoupit další dvě letadla L 410 v průběhu 2015, z nichž
další druhý letoun L 410 byl dodán v dubnu 2015. L 410 je za posledních třicet let prvním novým letadlem, které se do
Nepálu prodalo i díky výraznému přispění financování ze strany ČEB.

Zemětřesení v roce 2015, neschopnost včas využít prostředky mezinárodního společenství na rekonstrukci, dlouhé
politické diskuse týkající se ústavy, volby a v neposlední řadě dramatické zhoršení vztahové relace s Indií zapříčinily, že
2015 nebyl rokem dramatických změn, k nimž by došlo ke zlepšení podnikatelského prostředí, resp. přijetí nových
opatření podporujících příliv zahraničních investic. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra země
zaujímá 100. pozici, přičemž výrazně pod touto hranicí je v oblastech, které zakládají dlouhodobé předpoklady růstu
ekonomiky, a mezi něž patří vyšší vzdělání, fungování trhu, připravenost na technologické změny, podnikatelské prostředí
a inovace.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní dovozní položky ČR za rok 2013/14: zelený a černý čaj, potravinové výrobky, oděvy, textilie a oděvní doplňky,
pokrývky hlavy, stříbrné šperky a šperky s perlami, insekticidy, propanoly, léky, koberce a podlahové krytiny, cestovní
zavazadla, železné a ocelové šrouby, výrobky z legované oceli, drobná elektrická zařízení (zástrčky, kabely aj).

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2013/2014: skleněné korálky a skleněné perly, hnojiva umělá i živočišná, vakcíny a
séra, laboratorní činidla, pračky a sušičky, kuličková a soudečková ložiska, telekomunikační zařízení a doplňky a letecká
zařízení (viz výše).

Vzájemný obchod - vývoz z ČR do Nepálu za rok 2015 doshál výše kolem 11 500 USD. Kromě letadel, leteckých
součástí, polotovarů stříbra, které tvořily nosnou část českých vývozů, české firmy exportovaly do Nepálu rovněž náhradní
díly k zemědělským a průmyslovým strojům a vodním turbínám, hnojiva, kotle, chemické výrobky a výrobky ze skla nebo
telekomunikační přístroje a další.
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Dovoz z Nepálu do ČR ve stejném období dosáhl hodnoty přes 3500 tis. USD, zde se jednalo především o dovoz oděvů
a doplňků, potravinových přípravků, pozinkovaných válců nebo keramických potrubí a žlabů. Celková bilance, kterou se
v minulém pololetí podařilo obrátit dodáním dvou letounů L410, byla ve sledovaném období ve prospěch nepálské strany
přes 8 tisíc USD.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z
deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve
svém programu buď jako samostatné zájezdy nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Rozvoj turistiky je
závislý na vývoji politické situace v zemi. Počty turistů z české strany se ročně pohybují v řádech tisíců, v roce 2015 vlivem
ničivého zemětřesení a nutné konsolidace země po přírodní katastrofě počty českých turistů znatelně klesy; podrobné
údaje nebyly k datu schválení STI k dispozici.

Nepál podporuje zahraniční investice do služeb především do cestovního ruchu (nesmí se ovšem jednat o drobné
podnikání v turistice jako např. rafting, trekking, provozování turistických ubytoven) a informačních technologií. Omezení
jsou v drobném podnikání a tradiční nepálské výrobě koberců, poradenství, účetnictví, maloobchodu a poskytování
kurýrních služeb.

ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí. Místní
vláda podporuje investice do služeb v telekomunikacích, dopravě a informačních technologiích.

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

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2015 joint-ventures s českými firmami.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU. V lednu 2015 byla
podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí
Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené
česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

MZV v Nepálu v r. 2012 financovalo tzv. Malý lokální projekt (MLP) „Water for Machindra Bahal Community in Patan“,
v jehož rámci byla vystavěna studna pro komunitu Machindra Bahal v Pátanu, kterou v hodnotě 300 tis. Kč realizovala
nepálská organizace Center for Inclusive Social Development (CISD) za technické spolupráce české společnosti Vodní
zdroje.

V r. 2012 také ČR v rámci MLP finančně podpořila částkou téměř 300 tis. Kč projekt výstavby bambusové školy Nepálu.
Projekt realizovala nepálská společnost DCWC (Development of Children and Women Centre) ve spolupráci s českou
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nevládní organizací Namaste Nepal ve vesnici Bal Prativa v himálájském podhůří. Výstavba školy byla zahájena v říjnu
2012 a škola byla otevřena v dubnu 2013.

V roce 2014 byl implementován projekt transformační spolupráce zaměřený na školení mladých nepálských novinářů jak
psát o sociálně citlivých tématech v Nepálu jako je domácí násilí aj. Projekt v hodnotě 215 tisíc Kč je realizován nepálskou
organizací Conscios Media Network. V rámci projektu by měla proběhnout dvě školení pro nepálské novináře a projekt si
klade za cíl posílit mediální kapacity nepálských žurnalistů a současně na základě vypracovaného manuálu informovat o
sociálních oblastech, které si zaslouží zvýšenou pozornost jako je násilí na ženách a dětech, diskriminace menšin a
genderová diskriminace nebo náboženská nesnášenlivost.

ČR v roce 2015 nerealizovala v Nepálu žádný projekt rozvojové pomoci ČR.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export hydroenergetika (malé vodní
elektrárny), přenosové soustavy, komunální hospodářství, rozvoj infrastruktury, civilní letectví a také zpracovatelský
průmysl. Potenciál existuje i v turistice.

• hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho
rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a
především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých
vodních elektráren Zahraniční firmy většinou provozují joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými
investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1MW,

• vodohospodářství (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
• odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování

a skladování odpadu,
• civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy).

Malé civilních letouny a helikoptéry potřebuje Nepál pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné
práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem
himalájských vrcholků).

• infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
• strojírenství: textilní a tiskařské stroje a jejich součásti
• IT technologie (oblast softwaru, počítačových či telekomunikačních komponentů),
• textilní a polygrafický průmysl,
• cestovní ruch,
• zpracovatelský průmysl (potraviny).
5.2. Kalendář akcí

VZÚ Dillí Milan Hovorka předal dne 2. června 2016 pověřovací listiny do rukou nepálské prezidentky Bidhjá Déví
Bhandáriové a ujal se funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve Federativní demokratické
republice Nepálu. Setkal se rovněž s místopředsedou vlády a ministrem energetiky, dále s ministry obchodu a průmyslu a
v nepřítomnosti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí rovněž s jeho náměstkem. Jednal také s představiteli
dvou největších nepálských podnikatelských reprezentací, Hospodářskou komorou Nepálu a Konfederací nepálských
průmyslů a navštívil nepálského prodejce vozů Škoda.

Ve dnech 17.-21.9.2016 navštívila Nepál delegace Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedená
místopředsedou PSP ČR Vojtěchem Filipem.

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

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export energetika (malé vodní elektrárny)
a infrastruktura, např. vybavení letišť, která se mají modernizovat, nebo oblast čištění vody. Dále pak textilní a polygrafický
průmysl, zpracování potravin, zpracování odpadů a investice do cestovního ruchu:

• hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho
rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a
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především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých
vodních elektráren s navazujícím odprodejem vyrobené elektřiny do Indie. Zahraniční firmy většinou provozují
joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické
zdroje s kapacitou kolem 1MW,

• vodohospodářství (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
• odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování

a skladování odpadu,
• civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy):

nepálská strana indikuje zájem o nákup menších civilních letadel a helikoptér, které potřebuje pro práci v náročném
horském terénu (zásobování, záchranné práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na
vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem himalájských vrcholků). Zájem je i o použité letouny po generální
opravě,

• infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
• strojírenství: textilní a tiskařské stroje a jejich součásti, ve kterých si ČR vybudovala silné postavení,
• IT technologie (oblast softwaru, počítačových či telekomunikačních komponentů),
• textilní a polygrafický průmysl,
• cestovní ruch,
• zpracovatelský průmysl (potraviny).

5.2 Kalendář akcí

Dne 29. ledna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu České republiky J. Mládka
v Nepálu. Jednalo se o historicky první návštěvu ministra průmyslu a obchodu České republiky v Nepálu od vzniku
samostatného českého státu. Během návštěvy, které předcházela návštěva Indie, doprovázela ministra J. Mládka oficiální
delegace, jejímiž členy byli mezi jinými náměstek ministra průmyslu a obchodu V. Bärtl, předseda Hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. Pilný, ředitel Odboru dvoustranných ekonomických vztahů a
podpory exportu MZV ČR P. Vávra a ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik II MPaO R. Hlavatý.

Obchodní delace doprovázející ministra průmyslu a obchodu sestávala při návštěvě Nepálu ze zástupců 23 českých firem
a vedl ji vice-prezident Hospodářské komory ČR B. Minář. Součástí návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka v
Nepálu se stal podpis Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a
Ministerstvem financí Nepálu, kterou podepsal za českou stranu ministr J. Mládek a za nepálskou stranu ministr financí
Dr. Ram Sharan Mahat. Uvedená Dohoda se stává základem pro širší spolupráci v oblasti ekonomiky a obchodu mezi
Českou republikou a Nepálem a stává se rovněž základem možnosti ustavení Smíšené česko-nepálské komise pro
ekonomickou spolupráci.

V Káthmándú se ministr J. Mládek setkal s představiteli centrální vlády, jmenovitě se S. Koiralou, předsedou vlády Nepálu,
s Dr. R. S. Mahatem, ministrem financí, s M. Basnetem, ministrem průmyslu, s R. K. Gyawali, ministryní energetiky, s S. B.
Thapou, ministrem obchodu a s D. C. Amatyou, ministrem civilního letectví (kultury a turistiky).

Dále se ministr J. Mládek zúčastnil v Káthmándú podnikatelského fóra připraveného Nepálskou obchodní komorou ve
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, HK ČR a ZÚ Dillí. V průběhu obchodního fóra bylo podepsáno Memorandum o
spolupráci mezi Nepálskou obchodní komorou a Hospodářskou komorou České republiky. Ministr J. Mládek se na
podnikatelském fóru setkal kromě představitelů českých a nepálských firem rovněž s představiteli Nepálské obchodní
komory a jako čestný host byl na podnikatelském fóru přítomen nepálský ministr obchodu S. B Thapa. Dále se ministr J.
Mládek zúčastnil pracovního oběda uspořádaného na jeho počest nepálským ministrem financí Dr. R. S. Mahatem, na
kterém byli přítomni také představitelé Nepálské obchodní komory a další hosté.
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V Káthmándú se ministr J. Mládek zúčastnil rovněž podpisu dohody mezi společností Aircraft Industries a společností
VR Holdings na dodávku letounu L 410.Kromě uvedených schůzek proběhla v době návštěvy ministra J. Mládka v Nepálu
celá řada individuálních setkání představitelů českých firem s jejich nepálskými obchodními partnery.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně
nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží
(cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost
dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na
letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt
zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí
vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní
projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a
podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního zástupce, který zná tamní
podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní
obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se
strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné
uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i
marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit jsou hlavními kontaktními místy Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo obchodu, která
obvykle zastupují Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se
sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

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

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie.
Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány, jsou vyšší
nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská
vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze
dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby) 10 % na
zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety, DPH je 13 % a
dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní
v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.
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2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).
3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz

tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.
4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.
5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Ochrana domácího trhu

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto
režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu
trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však
nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí
být registrovány jako zahraniční investor podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992
nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

1. a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat
2. b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti
3. c) adresa sídla společnosti
4. d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy
5. e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu
6. f) adresa firmy v Nepálu.
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromé stanice (Kantipur Television, Image Channel, Channel
Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je
možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci
zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské
populace než televize, která je zacílena na střední a vyšší třídu.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování, sekce
Průmyslu (Department of Industries). Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto
problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and
Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých
částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o
copyrightu s požadavky TRIPS. Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property
Protection Act). Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno
registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva,
její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví
v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování:
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6.6. Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být zakázky do částky Rs. 5,000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu
Rs. 5,000 (USD 70) a Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150,000 (USD
2,100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být
vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb
místních obchodních zástupců či poradenských firem.

Úřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách:
http://www.ppmo.gov.np/.

Tendry jsou zveřejňovány na následujících webových stránkách:

http://www.tendersinfo.com/global-nepal-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-nepal.php

http://www.nepaltenders.com/

http://www.tenderdetail.com/nepal-tenders/1?ci=153

http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?st=qs&SerCat=10&SerText=Nepal&tt=&si=&ct=1

http://www.tendernotice.com.np/

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

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není
právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování
politického tlaku.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopným, jsou cla na
dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní
legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a
různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost. Rizikem nepálského trhu může
být také stále trvající politické napětí.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů.
Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail:
fncci@mos.com.np.

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

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka
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vzhledem k nízké politické nestabilitě země, neschopnosti místních úřadů projekty administrovat a nedostatečnému
právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je
nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je
nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc i na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2
%, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Podle sčítání obyvatel z roku
2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2017

14.01. Maghi Parwa / Maghe Sankranti

28.01. Sonam Losar

29.01. Den mučedníků

18.02 Prajatantra Diwas

24.02. Mahashivaratri

27.02. Ghyalpo Losar

08.03. Mezinárodní den žen

05.04. Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04. Nepálský nový rok

17.04 Speciální veřejný svátek

24.04. Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05. Svátek práce

10.05. Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

29.05. Ganatantra Diwas (Den republiky)
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26.06. Ramjan Edul Fikra

07.08. Janai Purnima / Rakshya Bandhan

08.08. Gai Jatra

24.08 Hartalika Tee

26.08. Rishi Panchami

25.08. Shree Krishna Janmasthami / Gaura Parba

02.09. Edul Aajaha

05.09. Indra Jatra

07.09. Nijamati Sewa Diwas

19.09. Constitution Day (Den ústavy)

21.09. Ghatashapana

27.09. Fulpati

28.09 Maha Ashtami

29.09. Maha Navami

30.09. Vijay Dashami

01.10. Ekadashi

02.10. Dwadashi

05.10. Kojagrat Purnima

19.10. Laxmi Puja

20.10. Govardhan Puja

21.10. Bhai Tika
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26.10. Chhath Puja

03.11. Guru Nanak Jayanti

03.12. Urdyauli Parwa / Mangshir Dhanya Purnima

25.12. Christmas Day (Vánoce)

30.12. Tamu Losar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od
10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře,
každý rok proto svátek připadá na jiný den.

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

Víza

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí,
např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax:
+49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/ , email: berlin@nepalembassy.de .

Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období
jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují v hodnotách 25 USD za 15 denní pobyt, 40 USD za pobyt v délce 30 dní a
100 USD za pobyt 90 dní, víza jsou vícevstupová.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/tourist-visa.html .

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar,
Kathmandu. Telephone:+977-01-4429659, 4429660 FAX:+977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou
zásobu pasových fotografií.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv.
trekking permit, který vydává v Káthmándú nebo v Pokhaře Imigrační úřad, více informací naleznete na:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/trekking-permit-fees.html.

Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní
stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích
zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států. Kriminalita je v porovnání s ČR či
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ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči
cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu
doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy
vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální varování nebo doporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webových
stránkách MZV ČR.

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie
nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/entry-exit-points.html.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici.
Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií. Na území Nepálu je
zákaz používání indických rupií v hodnotě 500 INR a 1000 INR.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog,
starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že
jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o
starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building,
Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358).

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní
potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery
s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné
předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration
(http://www.nepalimmigration.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců
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omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý
zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se
v praxi ukazuje jako velice obtížné.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v
porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší.
Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním
stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a
jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto
nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti
a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských
hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

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

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně
nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží
(cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost
dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na
letiště v Káthmándú.

Dovozy z Indie jsou naprosto dominantní, indické výrobky jsou levné a dobře zavedené.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt
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zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí
vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní
projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelními představiteli státní a
podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního zástupce, který zná tamní
podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní
obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se
strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné
uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i
marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit jsou hlavními kontaktními místy Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo obchodu, která
obvykle zastupují Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se
sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI), se kterou momentálně
navazuje spolupráci český Svaz průmyslu a dopravy ČR.

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

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie.
Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány, jsou vyšší
nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská
vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních problémů vyplývajících z charakteru teritoria, lze
dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby) 10 % na
zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety, DPH je 13 % a
dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní
v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/tariff.html.

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.

2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).

3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz
tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.

4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.

5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.
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6. Alkoholické výrobky s více než 60 % alkoholu.

Ochrana domácího trhu

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto
režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu
trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však
nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí
být registrovány jako zahraniční investor podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992
nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat

b) notářsky ověřenou nepálskou verzi stanov společnosti

c) adresu sídla společnosti

d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy

e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu

f) adresa firmy v Nepálu.

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

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromé stanice (Kantipur Television, Image Channel, Channel
Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je
možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci
zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské
populace než televize, která je zacílena na střední a vyšší třídu.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování, sekce
Průmyslu (Department of Industries). Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto
problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and
Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých
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částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o
copyrightu s požadavky TRIPS. Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property
Protection Act), který měl být zaveden k 1.1.2006. Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný
Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla
být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví
v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování: http://www.ip.np.wipo.net/.

6.6 Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být takových zakázek do částky Rs. 5,000 (USD 70) zadávány přímo a
v limitu Rs. 5,000 (USD 70) a Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150,000
(USD 2,100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty
musí být vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít
služeb místních obchodních zástupců či poradenských firem.

Úřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách:
http://www.ppmo.gov.np/.

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

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není
právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování
politického tlaku. V žebříčku ekonomické svobody se Nepál v r. 2013 zařadil na 141. pozici, kdy si o pouhých 0,2 bodu
polepšil díky lepší kontrole státních výdajů.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopné, jsou cla na
dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní
legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a
různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost. Rizikem nepálského trhu může
být také stále trvající politické napětí související se současnou nepřehlednou politickou situací.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů.
Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np, fax: 977-1-4229998).

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail:
fncci@mos.com.np, fax: 977-1-4261022).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
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Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka
vzhledem k nízké politické nestabilitě země, neschopnosti místních úřadů projekty administrovat a nedostatečnému
právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je
nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je
nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc i na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44.6%), dalšími jazyky jsou: Maithali 11.7%, Bhojpuri 6%, Tharu 5.8%, Tamang 5.1%, Newar 3.2%,
Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu 2.6%, Avadhi 1.9%, Limbu 1.3%, Gurung 1.2%, jiné 10.4%. Podle sčítání obyvatel z roku 2011
bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2016

15.01. Maghi Parwa / Maghe Sankranti

30.01. Den mučedníků

09.02. Sonam Losar

10.02. Den státního smutku (úmrtí premiéra Sushila Koiraly)

19.02. Rastraya Prajatantra Dibas

07.03. Mahashivaratri

08.03. Mezinárodní den žen

09.03. Ghyalpo Losar

13.04. Nepálský nový rok

15.04. Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

23.04. Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05. Svátek práce

21.05. Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

28.05. Ganatantra Diwas (Den republiky)

07.07. Ramjan Edul Fikra
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18.08. Janai Purnima / Rakshya Bandhan

25.08. Shree Krishna Janmasthami / Gaura Parba

13.09. Edul Aajaha

20.09. Constitution Day (Den ústavy)

01.10. Ghatasthapana

08.10. Dashain festival (Phoolpati / Phulpat)

09.10. Dashain Festival (Maha Astami)

10.10. Dashain Festival (Maha Nawami)

11.10. Dashain Festival (Vijaya Dashami)

12.10. Dashain Festival (Pampakusha EkadashI)

13.10. Dashain Festival (Dwadashi)

15.10. Kojagrat Purnima

30.10. Tihar festival (Gai Tihar / Lakshmi Puja)

31.10. Tihar festival (Goru Tihar / Gobardhan Puja)

01.11. Tihar festival (Bhai Tika)

06.11. Chhat Parwa

13.12. Urdyauli Parwa / Mangshir Dhanya Purnima

25.12. Christmas Day (Vánoce)

30.12. Lhosar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od
10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře,
každý rok proto svátek připadá na jiný den.
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6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Nepálu platné vízum. Je možné jej obdržet na hranicích při vstupu do země,
např. na mezinárodním letišti v Káthmándú. Vízum na dva týdny stojí 15 USD, na měsíc 30 USD a lze jej za poplatek (cca 1
USD na den) prodloužit. 90 denní vízum pak stojí 100 USD.

Vízum do Nepálu lze dále získat na nepálských ambasádách v zahraničí, např. Velvyslanectví Nepálského království,
Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906,
http://www.nepalembassy-germany.de/, email: berlin@nepalembassy.de.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/tourist-visa.html.

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar,
Kathmandu. Telphone:+977-01-4429659, 4429660 FAX:+977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou
zásobu pasových fotografií.

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie
nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/entry-exit-points.html.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici.
Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií. Na území Nepálu je
zákaz používání indických rupií v hodnotě 500INR a 1000INR.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog,
starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že
jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o
starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building,
Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358).

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní
potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery
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s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné
předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

Při odletu (odjezdu) z Nepálu jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog,
starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do Nepálu dovezeno, a suvenýry.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti
a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských
hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích
zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států. Kriminalita je v porovnání s ČR či
ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči
cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu
doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy
vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální varování nebo odporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webových
stránkách MZV ČR.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration
(http://www.immi.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno.
Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o
práci proto musí prokázat, že o požadovanou práci nestojí nebo nedokáže vykonávat Nepálec, což se v praxi ukazuje jako
velice obtížné.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v
porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší.
Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním
stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a
jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto
nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.
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7. Kontakty
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

V Nepálu nemá ČR zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím velvyslanectví v Dillí.
V Káthmándú podporuje zájmy České republiky jí zřízený Generální honorární konzulát.

Velvyslanectví ČR v Dillí

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

Fax: +91-11-24155270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný)

commerce_delhi@mzv.cz (obchod)

delhi.consular@gmail.com (konzulární)

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení ZÚ Dillí: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost).

Generální honorární konzulát České republiky v Nepálu

Building No. 494, Ganeshman Singh Path, Tripureshwor, Kathmandu

Telefon +977-1-4259528

Fax +977-1-4248001

E-mail kathmandu@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu Vishnu Kumar AGARWAL

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

V Nepálu dlouhodobě nepůsobí žádný pracovník českých institucí.

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – NP pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace NP – ČR spadá rovněž pod Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Telefonní čísla na policii, požárníky a první pomoc jsou různá podle oblasti. Lze je získat na místní policejní stanici.

• Kathmandu: (Nepál - Káthmándú : 00977 - 1) Policie: 100, 110 a 120
• Himalayan Rescue Association: 4440292/3
• Cizinecká policie: 4222453 a 42223590
7.4. Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje

• http://www.nepal.gov.np/ Vláda Nepálu, odkazy na ministerstva
• www.doind.gov.np/ Department of Industries
• www.nepalbusinessdirectory.info Nepal Business Directory
• www.thehimalayantimes.com The Himalayan Times
• www.ekantipur.com/the-kathmandu-post Kathmandu Post
• www.myrepublica.com Republica (zpravodajský server)
• www.telegraphnepal.com The Telegraph (zpravodajský server)

Adresy významných institucí

• www.moi.gov.np/ Ministerstvo průmyslu
• www.mof.gov.np Ministerstvo financí
• http://www.fncci.org Federation of NP Chambers of Commerce and Industry
• www.welcomenepal.com Nepal Tourism Board
• www.cbs.gov.np Central Bureau of Statistics
• www.nrb.org.np Centrální banka, Nepal Rastra Bank
• http://www.mzv.cz/nd ZÚ Dillí (oficiální web velvyslanectví ČR v Indii)
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

V Nepálu nemá ČR zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím velvyslanectví v Dillí.
V Káthmándú podporuje zájmy České republiky jí zřízený Generální honorární konzulát.
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Velvyslanectví ČR v Dillí

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

Fax: +91-11-24155270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný)

commerce_delhi@mzv.cz (obchod)

delhi.consular@gmail.com (konzulární)

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení ZÚ Dillí: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost).

Generální honorární konzulát České republiky v Nepálu

Building No. 494, Ganeshman Singh Path, Tripureshwor, Kathmandu

Telefon +977-1-4259528

Fax +977-1-4248001

E-mail kathmandu@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu Vishnu Kumar AGARWAL

Konzulární působnost Káthmándú

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

V Nepálu dlouhodobě nepůsobí žádný pracovník českých institucí.

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – NP pod teritoriální Odbor Států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace NP – ČR spadá rovněž pod Odbor dvoustranných ekonomických vztahů (ODEV), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní čísla na policii, požárníky a první pomoc jsou různá podle oblasti. Lze je získat na místní policejní stanici.

• Kathmandu: (Nepál - Káthmándú : 00977 - 1) Policie: 100, 110 a 120

• Himalayan Rescue Association: 4440292/3

• Cizinecká policie: 4222453 a 42223590

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje

• www.nepalgov.gov.np Vláda Nepálu, odkazy na ministerstva

• www.ip.np.wipo.net Department of Industries

• www.nepalbusinessdirectory.info Nepal Business Directory

• www.nepalnews.com; Nepal News (zpravodajský server)

• www.thehimalayantimes.com The Himalayan Times

• www.ekantipur.com/the-kathmandu-post Kathmandu Post

• www.myrepublica.com Republica (zpravodajský server)

• www.telegraphnepal.com The Telegraph (zpravodajský server)

Adresy významných institucí

• http://www.moics.gov.np Ministerstvo průmyslu a obchodu

• www.mof.gov.np Ministerstvo financí

• http://www.fncci.org Federation of NP Chambers of Commerce and Industry

• www.welcomenepal.com Nepal Tourism Board

• www.cbs.gov.np Central Bureau of Statistics

• www.nrb.org.np Centrální banka, Nepal Rastra Bank
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• www.mzv.cz/newdelhi ZÚ Dillí (oficiální web velvyslanectví ČR v Indii)
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