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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Republika Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau)

Prezident: José Mário Vaz

Předseda vlády: Umaro Sissoco Embal

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

Počet obyvatel: 1,622,170 (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 1.91%

Složení podle věkových skupin:

• 0–14let: 39.53%
• 15–24 let: 20.18%
• 25–54 let: 32.3%
• 55–64let: 4.66%
• nad 65 let: 3.34%

Národnostní složení:

33 entických skupin:

• Balanta (27 %), Fula/Peul (23 %), Mandinka (13 %), Manjaco (11 %), Papel/Pepel (10 %), Beafada (3 %),
Mankanya/Mankanha (3 %), Bijago/Bidyogo (2,5 %), Fulupe (2 %); Evropané/Portugalci, Francouzi a mulaté (1 %);
další (4,5 %): Kapverďané, Syřané a menší místní entika: Badyara, Bambara, Bainouk/Banyum, Bané, Bassari, Bayote,
Cacheu, Deaf, Fonyi, Fulakunda, Ganja, Geba, Haal, Jahanka, Jola, Kassanga, Kentohe, Kobiana, Maswanka/Kunante,
Nalu, Nyakra, Soninke/Serahuli, Susu, Wolof).

Náboženské složení:
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• tradiční náboženství 40 %
• muslimové 50 %
• křesťané 10 %

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 201

599.643 604.451 639.197 639.51 694.04

podle údajů IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

-1.798 0.820 2.541 4.700 5.110

podle údajů IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

2.061 0.799 -1.032 1.254 1.622

podle údajů IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

6,9 6,8 6,9 6,9 6,8

podle údajů Světové banky (2016)

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

2012 2013 2014 2015 2016
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Příjmy 11.438 11.608 10.982 18.643 21,320

Výdaje 13.676 13.416 22.403 19.574 23.121

Saldo -2.238 -1.808 -1.421 -0,931 -1,801

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2016)

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

2012 2013 2014 2015 2016

-0.088 -0.045 -0.013 -0.011 -0.033

Zdroj: IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

52.141 53.201 54.289 52.186 46.821

Zdroj: IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

164,589,212 186,251,183 286,950,989 330,708,163 -

Zdorj: WB (2016)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Národní bankovní sektor se začal rozvíjet teprve po 2005. V současnosti se opírá o 6 hlavních finančních institucí (Banco
Internacional da Guiné-Bissau, Banco Totta & Açores, Banco da África ocidental, Ecobank, Banco da União, Banco regional
da solidariedade).

Monetární politiku určuje reg. centrální banka, Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (BCEAO).
Guineo-bissauské finanční instituce poskytující mikro-kredity podléhají ve všech zemích systému F CFA (UEMOA/WAEMU)
identickému zákonodárství (cf. Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit, PARMEC).
Guinea-Bissau je rovněž členem smlouvy 17 subsaharských zemí (vč. všech zemí UEMOA) o harmonizaci obchodního
práva.
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1.7 Daňový systém

K hlavním položkám, kromě sociálního (14 %) a zdravotního pojištění (8 %), patří DPH (15 %), podniková daň (25 %), daň
z majetku (dle velikosti a typu využívání objektu), daň z úroků (15 %), administrativní (stamp) daň (kolísá), daň z držení
vozidla (kolísá), daň z PHM (kolísá) a daň z tiskových oznámení a reklamy (100 CFA).
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2012 2013 2014 2015 2016

-25.277 57.957 -14.931 2.056 -

Zdroj: IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

-25.950 1.330 30.707 28.956 -

Zdroj: IMF (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

172 285 276 - -

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)

2012 2013 2014 2015 2016

301 223 283 - -

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)
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2011 2012 2013 2014 2015

64 - 129 62 - -

Zdroj: Autor

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz směřuje zejména do Indie (48 %), Vietnamu (22 %), Ghany (16 %), Toga (5,3 %), Číny (5,1 %), Pobřeží slonoviny (1,8
%) a necelým procentním podílem do Beninu a Nigérie. Dovoz je nejvýznamnější z eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze
Španělska) a dále 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie,
Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty. Import je významný i z Indie (7,5 %), Číny (5,3 %), Vietnamu (3,7
%), Spojených států (2,8 %), Turecka (2,4 %) a po 2,2 % se do G-B importuje z Brazílie, Pákistánu, Malajsie, Indonésie a
Maroka. Kolem 1 % podílu se importuje z Egypta a Nigérie.

2.3 Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem jsou oříšky kešu (tvoří přes 70 % veškerého exportu - kolem 100.000 t, tzn. téměř veškerou
produkci, odkupuje Indie), mražené ryby (22 %) a neopracované dřevo (3,2 %). Dovážejí se potraviny (z 11 % podílem
rýže) , kapitál, PHM (20 %).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

N/A

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

V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací do těžby a turistiky. Zahraniční investice byly v minulosti
značně omezené v souvislosti s mezinárodní izolací země. K jejich většímu přílivu postupně dochází a to v souvisti s
novými programy na obnovu země.

Guinea-Bissau Subsaharská Afrika USA Německo

Index transakční
transparentnosti

6.0 5.0 7.0 5.0

Index odpovědnosti
(Index of Manager’s

1.0 4.0 9.0 5.0
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Responsibility)

Index síly akcionářů 5.0 5.0 9.0 5.0

Index ochrany
investora

4.0 4,5 8.3 5.0

* Čím vyšší index (1-10) tím je situace příznivější. Zdroj: Doing Bussines (2014)

2012 2013 2014

PZI s přímím vlivem (mil.
USD)

7 20 21

PZI - akciový kapitál (mil.
USD)

92,3 116,9 122,5

Počet "greenfield" investic 0 0 3

Příjem z PZI (v % tvorby
hrubého fixního kapitálu)

15,1 30,2 20,0

PZI - akciový kapitál (v %
HDP)

9,6 12,3 12

Zdroj: UNCTAD (2014)

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

Tržní prostředí v Guineji-Bissau rámcově funguje. Existuje zákonodárství k ochraně osobního vlastnictví i volný přesun
kapitálu a výnosů (úvěry dceřiným společnostem musejí být ovšem registrovány v Centrální bance).

Od 80. let 20. století se Guinea-Bisau (mj. s využitím speciálních agentur a finančních institucí, Direcção de promoção do
investimento privado, DPIP; Fundação guineense para o desenvolvimento empresarial industrial, FUNDEI) pokouší o
posilování zahraničních investic (zejména v oblasti zpracování ryb, výroby překližek, produkce nábytku a plastů, ad.) a od
90. let o (částečnou) privatizaci průmyslových podniků a zvýšení produkce.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to Guinea-Bissau
Bairro da Penha
CP 359 Apartado - 1122 Bissau Codex
Guiné-Bissau
Tel: (+ 245) 697.66.49

Tel: (+ 245).325.14.69/70/71

Fax: (+ 245) 325.10.44
Email: delegation-guinee-bissau@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Dominuje především import do G-B, a to ze zemí eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze Španělska), dále pak 4,6 % z
Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie, Itálie, Německa, Velké
Británie, Švédska a Malty.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi, ve kterých zemi poskytují rozvojové fondy EU největší podporu, jsou:

- prevence konfliktu,

- zásobování pitnou vodou,

- zásobování elektřinou a

- finanční podpora makroekonomické stability země.

Další pomoc zemi plyne z fondů EPA (Economic Partnership Agreement) a z Evrospkou komisí podporovaných nestátních
rozvojových agentur. V období od roku 2008 do roku 2013 EU alokovala prostředky ve výši 102.8 milion euro pro pomoc
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G-B.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz z ČR do
GB

164 0 31 52 88 13

Dovoz do ČR z
GB

1 0 1 0 0 0

Bilance 163 0 30 52 88 13

Údaje v tis. USD

Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 neproběhla mezi G-B a Českou republikou žádná exportní/importní výměna.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

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

N/A

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

N/A

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V dřívějších letech poskytla ČR Guineji-Bissau několik studijních stipendií. V současnosti jsou kontakty sporadické.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Perspektivními oblastmi jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, chemikálie, stavební materiály, strojní
zařízení (i repasované), důlní a stavební stroje, jednoduché strojní vybavení dílen, telekomunikační zařízení, zemědělské
stroje, automobily (i ojeté), malá dopravní letadla, ošacení (včetně second-handu), pneumatiky, ad.

Aktuální sektorové příležitosti pro Guineu-Bissau

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

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

Perspektivními oblastmi jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, chemikálie, stavební materiály, strojní
zařízení (i repasované), důlní a stavební stroje, jednoduché strojní vybavení dílen, telekomunikační zařízení, zemědělské
stroje, automobily (i ojeté), malá dopravní letadla, ošacení (včetně second-handu), pneumatiky, ad.

Aktuální sektorové příležitosti pro Guineu-Bissau

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

5.2 Kalendář akcí

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

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

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

Guinea-Bissau je malým trhem, charakterizovaným nízkou kupní silou a vyšší konkurencí levných dovozů. Nezbytnou
podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem,
zástupcem), s dobrými kontakty. Využít lze i řady místních absolventů českých VŠ.

Země je ovšem nízko-příjmová, klima tropické, infrastruktura málo rozvinutá. Vedle faktorů shodných v řadě zemí oblasti
(geogr. vzdálenost, pracnost případů) komplikují situaci kulturní i jazykové odlišnosti (trad. orientace na lusofonní
partnery - Portugalsko, Brazílie - a sousední země - Senegal) i neexistence bil. smluvní základny.

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

Zakázán je dovoz/vývoz místní měny (v hotovosti max. do 2 mil. F CFA). Dovoz volně směnitelných měn omezen není,
částky by ovšem měly být na hranicích deklarovány (zdroj) a zpětný vývoz povolován jen po pův. deklarovanou částku.

Zvl. dovozní licence není třeba, s výjimkou zboží s implikacemi pro bezpečnost, zdraví a ochranu živ. prostředí. Nebylo-li
předem získáno povolení guineo-bissauského úřadu pro střelné zbraně, je zakázán dovoz zbraní a vojenského materiálu
(tlumiče, výbušniny, náboje, slzný plyn, ad., vč. dětských hraček-zbraní). Povolen není dovoz drog, pornografického
materiálu, rostlin (vč. semen, sazenic), ptáků (vč. vajec) a čerstvého ovoce a zeleniny (v případě, že není předem získáno
povolení MZe o tom, že dovážené rostliny nejsou napadeny škůdcem).

Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu Veterinárního oddělní MZe (po příjezdu je
třeba předložit očkovací průkaz). Kočky a psi jsou vyňati z DPH, určitému typu zdanění však jejich držení podléhá.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Informace o podnikání:
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• www.bissauinvest.com
• www.wbginvestmentclimate.org
• www.doingbusiness.org

Po vzniku Centra pro založení společnosti (Centro para formalizariam de empresas, CFE: „one-stop shop“), vytvořeného za
techn. přispění Světové banky (South-South Experience Exchange Facility Trust Fund/nternational Development
Association), International Finance Corporation, UNDP, EU a AfDB, v květnu 2011, trvají zákl. kroky k založení firmy
namísto předešlých 216 dní (teor.) nejdéle týden.

Po registraci obch. jména společnosti na Městské obch. komoře (Certidão negativa de denominação social, trvání: den,
náklady: Certidão negativa, Escritura publica, Certidão notarial, Publicação, Declaração de actividades, clk.77.745 FCFA),
otevření bank. účtu a složení min. depozitu (trvání: den, bez nákladů), předložení statutu společnosti získání licence
(Certidão de Matricula) a DIČ (Número de identificação fiscal, NIF) (trvání: 3 dny, poplatek47.212 FCFA) je u
guineo-bissauského ministerstva pro veř. správu (Ministério da função publica de trabalho y da reforma do estado) a
správy soc. zabezpečení (Instituto nacional de providencia social) třeba firmu zaregistrovat s ohledem na bud.
zaměstnanecké poměry (trvání: 2 dny, bez poplatku).

Guinea-Bissau (přes vznik CFE, k urychlení procedur, redukci nákladů a podchycení většího počtu spol. do formálního
sektoru) vzhledem k vnitropol. situaci přesto stále zaujímá nízké příčky sv. žebříčku Doing Business (178. ze 183 zemí).

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

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti i nákladům, resp. nepravidelným publikacím, pouze omezený
dosah. Největší dopad má reklama v rozhlase a v televizi.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Guiney-Bissau řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi exekutivní
priority.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení v denním tisku.

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

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra nezaznamenal případ obch. sporu, jenž by musel být řešen třetí stranou (soud).

V zemi existuje specializovaný Obchodní soud, přednost je nicméně třeba dát mimosoudnímu jednání/vyrovnání či
projednávání evt. kauz mimo Guineu-Bissau.
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Guineo-bissauský trh je dlouhodobě orientován zj. na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí
dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu
tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje mohou pracovat ve vlhkém prostředí či naopak ve velkém suchu,
v teplotách kolem 35

o
C, při kolísání a výpadcích elektrického napětí. Riskantní jsou př. dodávky strojů s elektronickým

ovládáním, bez úpravy pro tropické podnebí.

Situaci komplikuje pol. nestabilita, nízká kvalifikace pracovních sil i zastaralá infrastruktura.

Guinea-Bissau je politicky a tudíž i ekonomicky riziková destinace (investice jsou v zásadě nepojistitelné, pohledávky
nevymahatelné). Vládní garance jsou poskytovány (viz 9), skutečné platby nicméně nezaručují, (riziko nedodržení
uzavřených smluv existuje). Počítat je třeba s korupcí, flexibilitou při výkladu zákonů, špatnou infrastrukturou,
nerozvinutými bankovními službami, omezenými možnostmi komunikace.

Ekonomika je založená na přímých platbách (cash-based economy), kreditní karty v zásadě (krom vybr. lokalit hl. města)
přijímány nejsou.

Není známa agentura, která by byla schopna prověřit spolehlivost obchodního partnera. Doporučuje se opatrnost, co
nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LL, atd.).

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

Sociální vazby jsou obecně založeny na menším formalismu (neformální bývá i oblečení a to i při jednáních - při prvních
kontaktech se přesto doporučuje oblek s kravatou).

Stejně jako i jinde v regionu je při přípravě jednání třeba vzít v úvahu nedochvilnost (schůzky jsou odkládány, partneři se
na jednání někdy ani nedostaví). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí je třeba počítat s delšími čekacími
dobami i byrokracií a korupcí.

Specifikem Guiney-Bissau je jazykové omezení: veškeré komunikaci zcela dominuje portugalština, znalost francouzštiny je
limitovaná, znalost angličtiny nízká.

Význam osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Důležitý je respekt k místním zvyklostem, tradicím. Během ramadánu se návštěvy nedoporučují.

Před fotografováním voj. či pol. zařízení je třeba získat (ústní) svolení dozoru.

Státní svátky

Fixní

• 1. leden (Nový rok)
• 20. leden (Den hrdinů)
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• 8. březen (Mez. den žen)
• 1. květen (Svátek práce)
• 3. srpen (Pidjiguoiti)
• 24. září (Den republiky)
• 14. listopad (Movimento Reajustador)
• 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

• Korite (Konec ramadánu)
• Tabaski (Den oběti)
Obvyklá prac. doba

Od 7:30 do 14:00h (v bankách od 7:30 do 14:30h, v obchodech v po–pá od 7:30 do 12:30 a od 14:30 do 18:30/během
víkendu zavřeno).

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

Víza

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě,
nikoli na pozemních hranicích). Víza jsou udělována do pasů platných min. 6 měsíců od vstupu do země. Dokument
obvykle platí 45 dní. O prodloužení (na dalších 45 dní) je za zhruba 8 USD možno požádat na zvl. odd. při
guineo-bissauském imigračním úřadě (Serviço de Estrangeiros, Ave 14 de Novembro, Mercado de Bandim, Bissau).
Vyřízení žádosti o prodloužení víza trvá obvykle max. den. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni občané států ECOWAS.

Očkování

Guinea-Bissau je silně malarická oblast. Očkování proti žluté zimnici je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z destinací
s akt. výskytem choroby.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě B, meningitidě, tetanu i tyfu. Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře,
případná zdravotní rizika konzultovat.

Další
• Období dešťů trvá od června do listopadu - klimaticky je k návštěvě nejvhodnější období prosinec-leden.
• Doporučuje se mez. ŘP.
• Letecká pošta obvykle dorazí po min. 8 prac. dnech, běžná pošta nejdříve (pokud vůbec) po 8 týdnech.
•

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vláda umožňuje zaměstnávání krajanů ve vedoucích pozicích nebo tam, kde nejsou místní obyvatelé se specifickými
dovednostmi k dispozici.

Pracovní povolení pro České občany vydává imigrační oddělení.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Země se pravidelně potýká s epidemiemi cholery (zj. během období dešťů), vysoká je incidence AIDS/HIV (solidní
statistiky nejsou k dispozici). Místní sanitární podmínky nesnesou srovnání s obvyklými standardy.

Ve špatném stavu je veškerá zdravotnická infrastruktura, vč. nejv. státní nemocnice Simão Mendes v Bissau (ne všechna
oddělení vzhledem k nedostatku zařízení fungují, zbytek sporadicky; moderní vybavení nemocnic není k dispozici).
Soukromé kliniky poskytují rychlejší, v zásadě však stejně nekvalitní služby.

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních je nutné mít u sebe finanční hotovost. Před cestou se doporučuje uzavřít
dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech je nutný odlet do sousedního Senegalu (Dakar), popř. nedaleké Ghany
(Akkra), nejlépe ovšem do ČR. (Letecká spojení s ost. afr. destinacemi jsou řídká).

Lékárny (Rama, Rina, Amilcar Cabral, ad.) bývají vedeny indickými společnostmi, komunikujícími v angličtině.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
POB 5226, Accra - North
Tel : 00.233/302.225.540 (247.282)
Fax: 00.233/302.225.337
Mobil: (diplom. služba: 00.233/247.077.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz

Velvyslankyně: JUDr. Margita Fuchsová
Teritoriální působnost ZÚ: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra
Leone, Togo.

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 Guineji-Bissau nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

• Přehled tel. čísel
•

7.4 Internetové informační zdroje

• www.guinebissaurepublic.com
•
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