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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

Název státu:
• Pákistánská islámská republika
• Pákistání islámí džamhúríjat (urdsky)
• Islamic Republic of Pakistan (anglicky)

Prezident: Mamnoon Hussain

Složení vlády:
• Muhammad Nawaz Sharif - předseda vlády, ministr zahraničních věcí

Federální ministři:

• Federální vláda je složená z těchto 20 federálních ministrů
• Khawaja Muhammad Asif je zároveň ministrem obrany a ministrem energetiky
• Commerce - Khurram Dastgir Khan
• Defence - Khawaja Muhammad Asif
• Defence Production - Rana Tanveer Hussain
• Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization - Muhammad Ishaq Dar
• Human Resources Development - Syed Sadaruddin Shah Rashidi
• Industries and Production - Ghulam Murtaza Khan Jatoi
• Information, Broadcasting, National Heritage, Law, Justice and Human Rights - Pervaiz Rashid
• Inter-Provincial Coordination - Riaz Hussain Pirzada
• Interior and Narcotics Control - Chaudhry Nisar Ali Khan
• Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan - Muhammad Barjees Tahir
• National Food Security and Research - Sikandar Hayat Khan Bosan
• Petroleum and Natural Resources - Shahid Khaqan Abbasi
• Planning, Development and Reform - Ahsan Iqbal
• Ports and Shipping - Kamran Machael
• Railways - Khawaja Saad Rafique
• Religious Affairs - Sardar Muhammad Yousaf
• Science and Technology - Zahid Hamid
• States and Frontier Regions - Lt. General (Retd.) Abdul Qadir Baloch
• Textile Industry - Abbas Khan Afridi
• Water and Power - Khawaja Muhammad Asif
• Federální ministr bez křesla - Akram Khan Durrani
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

• Počet obyvatel: 192,8 mil. (odhad 2016)
• Hustota obyvatelstva: 205 obyvatele/km

2

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 70 mil.
• Průměrný přírůstek obyvatelstva: 2,1 %
• Střední délka života: m: 62,4 let, ž: 64,4 let, průměr: 63,4 let
• Porodnost: 3,1 %
• Úmrtnost: 0,8 %
• Kojenecká úmrtnost: 74,5/1 000 porodů
• Míra gramotnosti: 48,7 % (m 61,7 %, ž 35,2 %)

Národnostní složení:

• Paňdžábci 59,1 %
• Paštuni 13,8 %
• Sindhové 12,1 %
• Hindustánci (muhádžirové) 7,7 %
• Balúčové 4,3 %
• ostatní menšiny 3 %

Náboženské složení:

• Islám 97 % (z toho sunnité 77 %, šíité 20 %)
• křesťané, hinduisté a ostatní 3 %
• Státní náboženství: islám

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.

20011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017*

HDP (miliardy
USD)

224,4 231,2 244,4 271,0 283,7 309,6

HDP (miliardy
PKR)

20.047 22.386 25.169 27.493 29.598 32.519

Růst HDP ( %) 3,5 4,4 4,7 4,7 5,7 5,4

Příjem na hlavu
(v USD)

4.461 4.632 4.834 5.011 5.260 5.560

míra inflace 7,9 9,2 4,3 3,2 3,7 4,4
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(%)

zemědělství
(změna v %)

3,6 2,5 2,5 -0,2 1,6

průmysl
(změna v %)

2,5 0,8 4,5 4,8 6,8 5,4

služby (změna
v %)

4,4 5,1 4,5 4,3 5,7 6,7

úrokové sazby 12,0 9,0 10,0 8,0 8,0 8,0

míra
nezaměstnanosti
(% p.a.)

6,0 6,2 6,0 5,9 6,2 6,0

* Odhad Economist Intelligence Unit
Zdroj: www.sbp.org.pk

Nosné sektory průmyslu - (%) podíl na tvorbě HDP 2016/17*

Textilní průmysl 20,9

Potravinářský průmysl 12,4

Zpracování ropy a plynu 5,5

Výroba železa a oceli 5,4

Zpracování neželezných kovů 5,4

Automobilový průmysl 4,6

Výroba hnojiv 4,4

Farmaceutický průmysl 3,6

Papírenský průmysl 2,3

Výroba elektroniky 2,0
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* Za první polovinu fiskálního roku 2016/17
Zdroj: www.sbp.org.pk

Nosné sektory průmyslu - tempo růstu (%) 2016/17*

Výroba železa a oceli 16,2

Výroba elektroniky 13,4

Automobilový průmysl 10,0

Farmaceutický průmysl 8,5

Zpracování neželezných kovů 7,1
Potravinářský průmysl 6,9

Papírenský průmysl 5,7

Strojírenská výroba 2,8

Textilní průmysl 0,6

* Za první polovinu fiskálního roku 2016/17
Zdroj: www.sbp.org.pk

Poslední makroekonomická data pákistánské ekonomiky jsou k dispozici za druhou polovinu r. 2016, tj. za první polovinu
fiskálního roku 2016-17 (pozn. ZÚ: fiskální rok v Pákistánu trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího).
V uvedeném období místní ekonomika vzrostla o 5,7 % HDP a dosáhla tak identický růst jako v předchozím období.
Nominálně HDP dosáhl 283,7 mld. USD a v hodnotě HDP per capita pákistánská ekonomika poprvé v historii ke konci
roku přesáhla úroveň 5 000 USD na obyvatele, když dosáhla 5 260 USD na obyvatele (počet obyvatel země je 200 mil.).

Sektorový růst dosáhl těchto hodnot: zemědělství – 0,2 %, průmysl 6,8 %, a služby 5,7 %. Dobrou zprávou pro ekonomiku
je, že z jednotlivých průmyslových sektorů největší nárůst ve sledovaném období zaznamenal sektor výroby železa a oceli,
a to o 16,2 %, následovaný výrobou elektroniky s růstem ve výši 13,4 %, automobilovým průmyslem s růstem ve výši 10,0
% a farmaceutickým průmyslem s růstem ve výši 8,5 %. Evergreenem PK ekonomiky je fakt, že státem výrazně
podporovaný a pro ekonomiku nosný textilní průmysl nadále stagnuje a zaznamenal nárůst o pouhého 0,6 % a kožedělný
průmysl dokonce ve sledovaném období klesl o výrazných 19,5 %.
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Další makroekonomické ukazatele ke konci kalendářního r. 2016 jsou následující: nezaměstnanost 6,2 %, inflace 3,7 %,
podíl investic na HDP 5,7 %, aktuální deficit státního rozpočtu dosahuje 4,6 % HDP, celkový státní dluh představuje 58,5 %
HDP a splátky zahraničních úvěrů představují zhruba 60 % výdajů státního rozpočtu.

Devizové rezervy dosáhly na konci r. 2016 historické maximum 23,2 mld. USD, nárůstu jejich objemu v minulém roce
výrazně napomohla zahraniční rozvojová pomoc a prodeje dluhopisů na finančních trzích.

Remitance pákistánské diaspory (jedná se finanční prostředky, které zpátky do země zasílají Pákistánci pracující
v zahraničí) dosáhly v místních bankách ke konci r. 2016 objemu 14,1 mld. USD. Pořadí zemí, ze kterých Pákistánci zasílají
domů nejvíce finančních prostředků je následující: 1. Saudská Arábie, 2. SAE, 3. USA, 4. Velká Británie, 5. Omán.

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

v % HDP 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017*

Příjmy 12,8 13,3 14,5 14,3 15,0 14,8

Výdaje 19,6 21,5 20,0 19,6 19,6 19,6

Saldo -6,8 -8,2 -5,5 -5,3 -4,6 -4,8

* Odhad Economist Intelligence Unit
zdroj: www.sbp.org.pk

Fiskální rok v Pákistánu trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. budoucího roku. Státní rozpočet na fiskální rok 2016-17
předpokládá příjmy ve výši 4.442 mld. PKR, z čehož 3.572 mld. PKR by měly pokrýt daňové příjmy a 870 mld. PKR by měly
pokrýt nedaňové příjmy. Na výdajové straně rozpočtu se předpokládají výdaje ve výši 4.895 mld. PKR, z čehož 3.845 mld.
PKR by měly představovat výdaje na běžný chod státu a 1.050 mld. PKR by měly představovat výdaje do rozvojových
projektů země. Deficit nového státního rozpočtu by měl představovat 4,8 % HDP.

Členění podílů jednotlivých rozpočtových kapitol je následující:

• 31 % splátky úvěrů
• 20 % výdaje na obranu
• 18 % kapitálové investice
• 14 % granty regionálním vládám
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• 8 % chod státní správy
• 6 % důchody státních zaměstnanců
• 3 % subvence

Ve fiskálním roce 2016-17 by měly být dosaženy následující makroekonomické ukazatele: růst HDP ve výši 5,7 %, s
výhledem 6,2 % v r. 2018 a 7 % v r. 2019, nezaměstnanost by se měla dostat pod 6 %, inflace by se měla vrátit na úroveň
6 %, devizové rezervy by měly dosáhnout 25 mld. USD a podíl investic na HDP by měl dosáhnout 16 %.

Financování rozpočtového deficitu by měla napomoci rozsáhlá privatizace státních podniků, z které si vláda slibuje získat
5 mld. USD, další 3 mld. USD chce vláda získat z aukce Sukuk a Eurobondů.

Následující tabulka přináší přehled jednotlivých makroekonomických ukazatelů:

Key Macro Indicators (Targets)

Indicators

FY 2015-16 Target/Actual FY 2016-17

Target

GDP Growth 5.5% 4.7% 5.7%

Agriculture 3.9% - 0,2% 3.0%

Manufacturing 6.4% 6.8% 7.0%

Services 5.7% 5.7% 6.0%

CPI Inflation (%) 6.0% 3.5% 6.0%

Total Revenue (% of GDP) 15.1% 15.9% 16.0%

Tax Revenue (% of GDP) 12.0% 12.6% 12.9%

Total Expenditure (% of
GDP)

19.4% 20.2% 19.8%

Current (% of GDP) 14.9% 15.9% 14.9%

Development (% of GDP) 4.5% 4.3% 4.7%

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Pákistán

7/52 http://www.businessinfo.cz/pakistan © Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

http://www.businessinfo.cz/pakistan


Fiscal Deficit (% of GDP) - 4.3% - 4.3% - 3.8%

Source: Budget Documents

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

v mil. USD 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

běžný účet
(bilance)

-3.385 -3.963 -4.305 -4.687 -4.866 -5.267

kapitálový a
finanční účet

18.571 18.671 21.208 22.103 23.066 23.943

plat. bilance -2,342 -4.416 -3.616 -1.603 -4.924 -7.913

deviz.
rezervy**

13.797 7.822 14.293 20.045 22.050 20.518

veřejný dluh
vůči HDP v %

52,3 55,9 56,0 57,3 58,5 58,6

*) Odhad Economist Intelligence Unit
**) součet rezerv ve zlatě a v devizách držených státní bankou (SBP)
Zdroj: www.sbp.org.pk

Pákistán se v oblasti ekonomické, humanitární a vojenské pomoci objevuje mezi 5 na světě nejvíce dotovanými zeměmi
ze strany světového společenství.

Současný ekonomický růst je podporován dalším zadlužováním země ve formě půjček, ať již od IMF (6,6 mld. USD
Extended Fund Facility), WB (10,2 mld. USD CPS 2015-19), ADB (1,2 mld. USD energetický program plus další menší
programy) nebo mezinárodních věřitelů nakupujících Euro bondy. Splátky zahraničních dluhů představují v tomto
fiskálním roce více než 60 % celkových příjmů rozpočtu. Pákistánské vlády dlouhodobě nijak neuvažují nad bojem
s rostoucí dluhovou pastí země. Celkový pákistánský zahraniční dluh a devizové závazky budou ke konci finančního roku
2015-2016 představovat částku 181,5 mld. USD (zdroj: www.sbp.com.pk).

Devizové rezervy dosáhly na konci r. 2016 historické maximum 23,2 mld. USD, nárůstu jejich objemu v minulém roce
výrazně napomohla zahraniční rozvojová pomoc a prodeje dluhopisů na finančních trzích.
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je z většiny privatizovaný, podíl soukromých bank činí cca 80 %. V bankovním sektoru působí jak
domácí, tak i zahraniční banky.

Ze zahraničních bank jsou nejvýznamnější ABN AMRO Bank, American Express Bank, Standard Chartered Bank, z
pákistánských bank jsou nejvýznamnější Allied Bank of Pakistan, Askari Commercial Bank Ltd., Agricultural Development
of Pakistan a Bank Al-Habib, Ltd.

Pákistánská vláda preferuje rovněž vytváření speciálních finančních institucí na podporu rozvoje malých a středních firem
(Small and Medium Sized Enterprises, SMEs). Tato politika vedla k založení SME Bank, Khushali Bank a First Micro Finance
Bank Limited; poslední dvě zmíněné poskytují úvěry mikrosektoru a jednotlivým obchodním společnostem.

Dále zde existují tzv. nebankovní finanční instituce - rozvojové finanční instituce a investiční banky.

V Pákistánu jakožto muslimské zemi zároveň existují instituce nabízející tzv. „islámské bankovnictví" (financování na bázi
profitu a ztráty, Korán zakazuje platit či požadovat úrok na vklady či půjčky).

1.7 Daňový systém

Pákistánský daňový systém tvoří daně:

• přímé - daň z příjmu
• nepřímé - clo, centrální spotřební daň, daň z obratu, kolkovné a daň z nemovitosti, která se vztahuje ke komerčním

transakcím.

V Pákistánu jsou daně považovány za federální odvody. Federální vláda reguluje všechny přímé daně včetně daně z
příjmu a nepřímé daně jako clo, centrální spotřební daň a daň z obratu. Provinční vlády však také vybírají daně - příjmy z
půdy, daň ze zemědělského příjmu, daň z nemovitostí a další místní daně včetně místní daně z obratu.

Následující tabulka znázorňuje přehled daní:

Přímé daně:

bankovní společnosti 38 %

veřejné společnosti 35 %

soukromé společnosti 37 %

daň z příjmu fyzických osob:

rezidentní i nerezidentní jedinci 7,5 % –35 %
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Nepřímé daně:

daně vybírané srážkou (withholding tax)

-„- z úroku z cenných papírů 20 %

-„- se zisku či z debetu na bankovních účtech/fin.
splátkách

10 %

-„- z poplatků za technické služby 15 % z hrubého poplatku

-„- z tantiém (royalty) 15 % z hrubé tantiémy

-„- z poskytovaných služeb (rendered services) 5 %

realizace kontraktů

a) s hodnotou nepřesahující 30 mil. PKR 5 %

b) s hodnotou přesahující 30 mil. PKR 6 %

c) na dodávky zboží 3,5 %

-„- týkajících se zisku či úroku z obligací, certifikátů, atd. 10 %

-„- týkajících se komise či makléřství 5 %

Daň z obratu

tato daň je uložena v oblastech importu a výroby 15%

dodávky „registrované osoby registrovaným osobám“ 15 %

dodávky „registrované osoby neregistrovaným osobám“ 18 %

na specifikované položky /uvedené v SRO389(1)2001
dt.18-6-2001/

20 %

Turn over Tax 2 %

Další podrobnější informace je možno nalézt na webu Federal Bureau of Revenuewww.fbr.gov.pk
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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

v mld. USD 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

vývoz 24,7 24,8 25,2 23,9 22,0 16,1

dovoz 40,5 40,2 41,7 46,0 40,5 33,9

saldo -15,8 -15,4 -16,5 -22,1 -18,5 -17,8

* Za období červenec 2016 - březen 2017
Zdroj: www.nbp.com.pk

Pákistánské vládě se zatím nepodařilo zvrátit rostoucí negativní bilanci zahraničního obchodu země. Poslední údaje o
bilanci zahraničního obchodu jsou k dispozici za období červenec 2016 – březen 2017. Objem exportu v tomto období
dosáhl 16,107 mld. USD a snížil se o 1,4 % oproti 16,328 mld. USD dosaženým v období červenec 2015 – březen 2016.
Z teritoriálního hlediska nejdůležitějšími exportními destinacemi pro pákistánské zboží jsou (údaje za červenec 2016 –
březen 2017) USA – 2,721 mld. USD, Čína – 1,260 mld. USD, Velká Británie – 1,195 mld. USD, Německo – 912 mil. USD a
Afghánistán – 803 mil. USD.

Z členských zemí EU nejdůležitějšími exportními destinacemi pro pákistánské zboží jsou Velká Británie – 1,195 mld. USD,
Německo – 912 mil. USD, Španělsko – 595 mil. USD, Itálie – 488 mil. USD a Nizozemsko – 466 mil. USD.

Z komoditního hlediska je pákistánský export absolutně závislý na textilním zboží, viz. následující pořadí exportních
komodit (údaje za červenec 2016 – březen 2017): textilní zboží – 9,340 mld. USD, rýže – 1,151 mld. USD, chemické
a farmaceutické výrobky – 785 mil. USD, sportovní zboží – 402 mil. USD a kožedělné výrobky – 352 mil. USD.

Na druhé straně zahraničně-obchodního spektra přitom objem importu výrazně roste a prohlubuje negativní saldo
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bilance. Import v období červenec 2016 – březen 2017 dosáhl objemu 33,889 mld. USD a vzrostl o 14,2 % oproti 29,684
mld. USD dosaženým v období červenec 2015 – březen 2016. Z teritoriálního hlediska Pákistán nejvíce nakupuje zboží
v Číně – 6,968 mld. USD, SAE – 5,201 mld. USD, Singapuru – 3,047 mld. USD, Saudské Arábii – 1,787 mld. USD a USA –
1,478 mld. USD.

Z členských zemí EU Pákistán nejvíce nakupuje zboží v Německu – 778 mil. USD, Velké Británii – 564 mil. USD,
Nizozemsku – 458 mil. USD, Itálii – 345 mil. USD a Francii – 298 mil. USD.

Z komoditního hlediska Pákistán nejvíce dováží ropu a ropné produkty – 7,768 mld. USD, strojírenské výrobky – 5,275
mld. USD, hnojiva a chemikálie – 5,178 mld. USD, potraviny – 3,993 mld. USD a výrobky z železa a oceli – 2,572 mld. USD.

Objem zahraničního obchodu se za období červenec 2016 – březen 2017, díky výrazně rostoucímu importu, zvýšil o 8,7 %,
když objem nominálně dosáhl 49,996 mld. USD, oproti 46,012 mld. USD dosaženým v období červenec 2015 – březen
2016.

Deficit obchodní bilance se za období červenec 2016 - březen 2017 prohloubil o výrazných 33,1 % na 17,782 mld. USD,
oproti 13,356 mld. USD dosaženým v období červenec 2015 – březen 2016. Za propadem obchodní bilance dlouhodobě
stojí propadající se pákistánský export.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz celkem /FOB/ USD (mil.) Podíl (%)

USA 2.721,7 16,8

Čína 1.260,3 7,8

Velká Británie 1.194,8 7,4

Německo 912,7 5,7

Afghánistán 802,8 5,0
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Dovoz celkem /CIF/ USD (mil.) Podíl (%)

Čína 6.968,7 20,6

Spojené arabské emiráty 5.201,1 15,3

Singapur 3.047,4 9,0

Saudská Arábie 1.787,3 5,3

USA 1.477,8 4,4

Zdroj: State Bank of Pakistan

Z teritoriálního hlediska nejdůležitějšími exportními destinacemi pro pákistánské zboží jsou (údaje za červenec 2016 –
březen 2017) USA – 2,721 mld. USD, Čína – 1,260 mld. USD, Velká Británie – 1,195 mld. USD, Německo – 912 mil. USD a
Afghánistán – 803 mil. USD.

Z členských zemí EU nejdůležitějšími exportními destinacemi pro pákistánské zboží jsou Velká Británie – 1,195 mld. USD,
Německo – 912 mil. USD, Španělsko – 595 mil. USD, Itálie – 488 mil. USD a Nizozemsko – 466 mil. USD.

Z teritoriálního hlediska Pákistán nejvíce nakupuje zboží v Číně – 6,968 mld. USD, SAE – 5,201 mld. USD, Singapuru –
3,047 mld. USD, Saudské Arábii – 1,787 mld. USD a USA – 1,478 mld. USD.

Z členských zemí EU Pákistán nejvíce nakupuje zboží v Německu – 778 mil. USD, Velké Británii – 564 mil. USD,
Nizozemsku – 458 mil. USD, Itálii – 345 mil. USD a Francii – 298 mil. USD.

2.3 Komoditní struktura

Vývoz celkem /FOB/ USD (mil.) Podíl (%)

Textilní výrobky 9.340,0 58,0

Rýže 1.151,4 7,2
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Chemické a farmaceutické výrobky 785,1 4,9

Sportovní zboží 401,8 2,5

Kožedělné výrobky 352,2 2,2

Dovoz celkem /CIF/ USD (mil.) Podíl (%)

Ropné produkty 7.768,5 22,9

Strojírenské výrobky 5.275,3 15,6

Chemikálie a hnojivá 5.177,9 15,3

Potraviny 3.993,4 11,8

Železo a ocel 2.572,0 7,6

Zdroj: State Bank of Pakistan

Z komoditního hlediska je pákistánský export absolutně závislý na textilním zboží, viz. následující pořadí exportních
komodit (údaje za červenec 2016 – březen 2017): textilní zboží – 9,340 mld. USD, rýže – 1,151 mld. USD, chemické
a farmaceutické výrobky – 785 mil. USD, sportovní zboží – 402 mil. USD a kožedělné výrobky – 352 mil. USD.

Z komoditního hlediska Pákistán nejvíce dováží ropu a ropné produkty – 7,768 mld. USD, strojírenské výrobky – 5,275
mld. USD, hnojiva a chemikálie – 5,178 mld. USD, potraviny – 3,993 mld. USD a výrobky z železa a oceli – 2,572 mld. USD.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1980 existuje Export Processing Zone Authority. Krátce po jejím zřízení vznikla první zóna v Karáčí (Karachi Export
Processing Zone), v roce 1997 byla otevřena Sialkot Export Processing Zone a schváleno bylo zřízení zón v Láhauru,
Rávalpindí a Pešávaru - zatím se tak nestalo. Zvažuje se otevření dalších zón v Multánu a Kvétě. V plánu je i otevření
speciální zóny volného obchodu pro obchodníky z Číny, tzv. Pak-China Economic Coridor, v oblasti přístavu Gvádar.

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

Ekonomická skupina 2016/17
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potravinářský průmysl 471,1

energetika 389,3

stavebnictví 264,0

výroba elektroniky 148,3

ropa a plyn 100,8

finanční business 56,1

výroba cigaret 55,2

doprava 37,4

sautomobilový průmysl 31,2

ostatní 48,2

Celkem 1 601,6

* k 31. březnu 2017
Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán

Země 2016/17*

Čína 630,3

Nizozemsko 455,3

Francie 161,4

Turecko 133,1

USA 68,7

Hongkong 50,8

Itálie 41,7
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Irsko 34,7

Japonsko 34,4

Maďarsko 24,2

* k 31. březnu 2017
Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán

Podle údajů ke konci března 2017 se odliv přímých zahraničních investic, trvající poslední 3 roky, již dotknul svého dna,
když v uvedeném období došlo k nárůstu PZI o 15,3 % na hodnotu 1,60 mld. USD, oproti 1,36 mld. USD ke konci prosince
2016. Tento nárůst je ovšem irelevantní při pohledu na objem PZI v zemi ke konci minulého fiskálního roku, tj. k 30.
červnu 2016, kdy dosahoval 1,70 mld. USD, anebo ještě více při pohledu na konec fiskálního roku 2015, kdy objem PZI
dosahoval 2,78 mld. USD, resp. konec fiskálního roku 2015, kdy objem PZI dosahoval 4,44 mld. USD. Důvody tohoto
odlivu PZI jsou dva. Jednak zahraniční investoři systematicky repatriují své investice buďto domů, anebo do jiných
(bezpečnějších, vyspělejších, korupčně méně zatížených) zemí, a jednak, primárně z důvodů administrativních průtahů, je
příliv čínských investic v rámci tzv. čínsko-pákistánského ekonomického koridoru velice pomalý. PK vláda se pouze hrou
s čísly snaží vyvolat pozitivní dojem o investiční situaci v zemi.

Největším zahraničním investorem v Pákistánu je Čína s objemem PZI ve výši 630 mil. USD, následují Nizozemsko – 455
mil. USD, Francie – 161 mil. USD a Turecko – 133 mil. USD. Žádná další země nemá v Pákistánu zahraniční investice
přesahující 100 mil. USD.

Ze sektorového pohledu největší objem PZI je soustředěn v potravinářském průmyslu – 471 mil. USD, následují výroba
elektrické energie – 389 mil. USD, stavebnictví – 264 mil USD, výroba elektroniky – 148 mil. USD a zpracování ropy a plynu
– 101 mil. USD.

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

Investiční klima je pro české firmy pozitivní. V rámci liberalizačního procesu Pákistán počátkem devadesátých let prakticky
zcela uvolnil vstup na místní trh pro zahraniční investory. Ti mohou mít stoprocentní účast ve většině oborů bez potřeby
místního partnera, se zajištěnou plnou repatriací kapitálu. Byl odstraněn strop na platby tantiém (royalties) a technických
poplatků (technical fees), stejně jako zjednodušena procedura pracovních povolení pro zahraniční manažery a techniky.
Počet odvětví, vyžadujících účast státu, byl zredukován na čtyři: zbraně a munice, výbušniny, radioaktivní materiály a tisk
cenin.

Jakožto součást integrované strategie na podporu investic byl rovněž přijat souhrnný program radikálních ekonomických
reforem zahrnující liberalizaci, privatizaci a deregulaci, který má přeměnit pákistánskou ekonomiku na „plně tržně
orientovanou". Více informací o investicích a podnikání v Pákistánu lze nalézt na webu: www.pakboi.gov.pk

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Pákistán

16/52 http://www.businessinfo.cz/pakistan © Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

http://www.pakboi.gov.pk
http://www.pakboi.gov.pk
http://www.pakboi.gov.pk
http://www.pakboi.gov.pk
http://www.pakboi.gov.pk
http://www.businessinfo.cz/pakistan


Pákistán má velký zájem o zahraniční investice především do sektoru energetiky, který je pro zemi limitujícím faktorem
jejího ekonomického rozvoje. Z důvodu nejisté garance zaplacení vyrobené elektrické energie však zahraniční investoři
zatím v tomto sektoru váhají. Dále se otevírají možnosti pro instalaci geotermálních energetických zdrojů.

Další investiční příležitosti představuje sektor těžby energetických surovin jako jsou ropa, plyn, hnědé uhlí a lignit.

Pákistánská vláda vědoma si nezbytnosti přílivu PZI pro další rozvoj země přijala sérii pobídek, které mají za úkol zastavit
odliv PZI (viz. předchozí kapitola) a přilákat nové investory do země. Následuje přehled konkrétních investičních pobídek v
Pákistánu. ZÚ Islámábád zároveń vypracoval analýzu rizik, kterou můžou případní zájemci ze strany českých
podnikatelských subjektů o investování v Pákistánu využít jako výchozí bod při posuzování vhodnosti svého investičního
záměru.

Investiční pobídky pro zahraniční investory v Pákistánu

1. Úplné osvobození od dovozních cel pro veškerá dovážená průmyslová zařízení. Žádné částí těchto zařízení nesmí být
vyráběna místně. PK vláda má primárně zájem o investice do sektorů biotechnologií, elektroniky, výroby hnojiv,
optických vláken a solárních panelů.

2. Provozování průmyslových celků ve výše uvedených sektorech je osvobozeno od veškerých daní, poplatků a cel na
dobu 4 let.

3. Od dovozních cel jsou úplně osvobozeny i dovozy veškerých komponentů a surovin nezbytných pro provozování
průmyslových celků ve výše uvedených sektorech.

4. Debt-equity ratio pro komerční financování u místních bank v poměru 70:30 pro dovážená průmyslová zařízení a
v poměru 80:20 pro místně vyráběná průmyslová zařízení.

5. V případě výstavby a provozování soukromých elektráren (na jakýkoliv pohon) je provozovatel osvobozen od veškerých
daní a cel na dobu 8 let.

6. Elektrická energie vyrobená v soukromých elektrárnách bude odkoupená WAPDA (pozn. ZÚ: místní ČEZ) za předem
domluvený fixní tarif.

7. V případě realizace projektu v průmyslových zónách Hub, Mianwali, Bhakkar, Khushab, Tharparker a Dadu je veškeré
dovážené zařízení plně osvobozeno od dovozního cla.

8. V případě realizace projektu v městských zónách Islámábád, Rawalpindi, Gujranwala, Sialkot, Faisalabad, Lahore, Multan,
Ferozwala, Taluka of Khotri a Hyderabad je na veškeré dovážené zařízení uplatňováno 50 % snížení dovozního cla.

9. 75 % snížení dovozního cla je uplatňováno na veškeré dovážené zařízení v případě realizace projektu v městských
zónách Karáčí.

10.V případě investic do pojišťovnictví větší nežli 10 % podíl musí být schválen Security Exchange Commission of Pakistan.
11.V případě investic do bankovnictví větší nežli 5 % podíl musí být schválen State Bank of Pakistan.

Samostatný status má tzv. Export Processing Zone v Karáčí (pozn. ZÚ: byla založena již v r. 1980, zatím bez valného
zájmu zahraničních investorů). Pro všechny projekty realizované v této zóně platí následující pobídky:

1. Bezcelní dovoz a vývoz veškerého zboží do/ze zóny.
2. 75 % snížení daně z příjmu.
3. Daňové prázdniny na dobu 5 let v případě realizace nového výrobního provozu.

Analýza rizik realizace zahraniční investice v Pákistánu

Silné stránky:

• poptávka trhu o velikosti 200 mil. obyvatel
• rychle rostoucí střední vrstva
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• nenasycenost místního trhu hlavně po elektronice, průmyslových a spotřebních výrobcích
• pákistánský zákazník je schopen akceptovat výrobek výrazně nižší kvality nežli v ČR/Evropě
• velká liberalizace místního trhu
• 100 % účast zahraničního kapitálu ve většině oborů bez potřeby místního partnera
• 51 % podíl PK státu vyžadován pouze v sektorech výroby zbraní a munice, výbušnin, radioaktivního materiálu a tisku

cenin
• zjednodušena procedura pracovních povolení pro zahraniční manažery a techniky
• zákonem zaručena plná repatriace zisků

Slabé stránky:

• bezpečnostní riziko, hlavně mimo velká města
• vysoká úroveň korupce na všech úrovních státní správy
• neexistující ochrana práv duševního vlastnictví
• problematická vymahatelnost práva
• nízká úroveň většiny pákistánských škol a z toho plynoucí nízká odborná úroveň pákistánských zaměstnanců
• nízká znalost IT technologií
• minimální rozšíření internetu (pouze 2,5 mil uživatelů při 200 mil. obyvatel)
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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

Evropská unie je v Pákistánu zastoupená prostřednictvím Delegace EU:

Delegation of the European Union to Pakistan
House # 9, Street # 88, G-6/3, Islamabad, Pakistan
Telephone No: + 92 51 2271828
Fax No: + 92 51 2822604
Email: delegation-pakistan@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu

Z členských států EU mají v Pákistánu svá velvyslanectví kromě ČR tyto:

• Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V obchodně-ekonomické oblasti je nejvýznamnějším aspektem pro Pákistán zařazení do preferenčního celního systému
EU Generalised Scheme of Preferences, zkráceně GSP+. V rámci udržení se v tomto systému musí Pákistán dodržovat a
prokazovat pokrok v dodržování 27 mezinárodních konvencí o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí
a good governance. Díky GSP+ 80 % pákistánského exportu vstupuje na trh EU v rámci preferenčních celních
sazeb.

EU jako celek je nejvýznamnějším zahraničně-obchodním partnerem Pákistánu. Do EU aktuálně směřuje 23,7 %
pákistánského exportu. Přitom 82 % pákistánského exportu reprezentují oděvy a výrobky textilního průmyslu. Na straně
importu dovozy z EU reprezentují 12,8 % celkového objemu. Pákistán z EU nejvíce dováží mechanické a elektrické stroje a
výrobky chemického a farmaceutického průmyslu.

Celkový objem vzájemné obchodní výměny mezi EU a Pákistánem v r. 2016 představoval 11,6 mld. EUR a oproti r. 2015
vzrostl o 10,5 % (10,5 mld. EUR). Vývoz z EU do Pákistánu dosáhl v r. 2016 objemu 5,3 mld. EUR a oproti r. 2015 vzrostl o
20,5 % (4,4 mld. EUR). Pákistánský dovoz do EU dosáhl v r. 2016 objemu 6,3 mld. EUR a oproti r. 2015 vzrostl o 3,3 % (6,1
mld. USD).Pasivní saldo vzájemné obchodní bilance v neprospěch EU představuje 1 mld. EUR.

Z členských zemí EU Pákistán nejvíce nakupuje zboží v Německu – 778 mil. USD, Velké Británii – 564 mil. USD,
Nizozemsku – 458 mil. USD, Itálii – 345 mil. USD a Francii – 298 mil. USD.
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Z členských zemí EU nejdůležitějšími exportními destinacemi pro pákistánské zboží jsou Velká Británie – 1,195 mld. USD,
Německo – 912 mil. USD, Španělsko – 595 mil. USD, Itálie – 488 mil. USD a Nizozemsko – 466 mil. USD.

USD (mil.) Podíl (%) na celkovém PK dovozu

Německo 777,5 2,3

Velká Británie 564,4 1,7

Nizozemsko 457,6 1,4

Itálie 345,3 1,0

Francie 297,7 0,9

5 nejvýznamnějších dovozců pákistánského zboží v EU v období 07.2016-03.2017

USD (mil.) Podíl (%) na celkovém PK vývozu

Velká Británie 1.194,8 7,4

Německo 912,7 5,7

Španělsko 595,4 3,7

Itálie 488,5 3,0

Nizozemsko 466,6 2,9

Země 2016/2017*

Nizozemsko 455,3

Francie 161,4

Itálie 41,7

Irsko 34,7
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Maďarsko 24,2

Celkem PZI v PK 1.601,6

* k 31. březnu 2017
Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán

Bariéry pro zahraniční investice z EU

Hlavními problémy investorů z ČS EU jsou u mnoha komodit (primárně sektory zpracování ropy a výroby léčiv) státem
stanovené prodejní ceny na hranici výrobních nákladů (stížnosti Bayer, ENI, Shell, Total). Dále skutečnost, že daně se
počítají nikoliv ze zisku, ale z obratu, tudíž firma platí daně i když je ve ztrátě. Velkým problémem se stává repatriace
zisků, protože Pákistán má nedostatek devizových rezerv a snaží se bránit repatriaci zisků do zemí původu firem (stížnost
(Total , Shell, Metro, MOL). Pro info: z uvedených důvodů v roce 2015 z Pákistánu odešel americký ropný gigant Chevron.

Přetrvávajícím problémem je ochrana práv duševního vlatnictví, primárně postiženým segmentem v Pákistánu jsou
generic drugs, resp. nefunkční Pakistan Drug Regulatory Agency. Samozřejmě trvale přetrvávají problémy se zneužíváním
značek luxusního oděvního zboží, hodinek, šperků, softwaru, filmů, hudby, atd.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Základním nástrojem rozvojové spolupráce v Pákistánu je „EU-Pakistan Multi-annual Indicative Programme (MIP)
2014-2020“.

MIP 2014-20 alokuje celkem 648 mil. EUR rozvojové pomoci Pákistánu ve třech rozvojových sektorech – 340 mil. EUR na
rozvoj venkova (rural development), 210 mil. EUR na rozvoj školství a 98 mil. EUR na podporu good governance, lidských
práv a vymáhání práva. Zmíněné rozvojové sektory MIP 2014-20 v zásadě odpovídají sektorovým prioritám ZRS ČR –
zemědělství, sociální rozvoj, podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.

Energy Dialogue

Energy Dialogue byl po delších přípravách založen během EU – Pakistan Strategic Dialogue v březnu 2014 a té doby je
součástí zasedání strategického dialogu s EU. Energy Dialogue vychází z iniciativy z r. 2010, kdy EU společně s ADB
zformovala tzv. Energy Sector Recovery Report and Plan, na jehož základě Evropská investiční banka již schválila pro
Pákistán úvěry se zvýhodněným financováním ve výši 190 mil. EUR na výstavbu vodních a větrných elektráren (zatím
nejsou k dispozici informace o realizátorech těchto projektů). EU má rovněž zájem o spolufinancování projektu
CASA-1000 (dodávky el. energie z Tádžikistánu a Kyrgyzstánu - 300 MW do Afgánistánu a 1.000 MW do Pákistánu).
Horkým tématem, hlavně z důvodu bezpečnosti, je rovněž výstavba jaderných elektráren, jejíchž kapacita by měla do r.
2020 dosáhnout 8.000 MW.
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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

V r. 2016 se vzájemná zahraničně-obchodní relace velmi úspěšně rozvíjela, když ve srovnání s předchozím rokem došlo
k nárůstu českého vývozu o 45,3 % na 72,7 mil. USD, dovoz vzrostl o 20,1 % na 144,9 mil. USD a celkový obrat vzájemné
obchodní výměny překonal historický rok 2008 a dosáhl historického maxima ve výši 217,6 mil. USD. Vzájemná
obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 72,2 mil. USD.

Vývoz Dovoz

USD Index USD Index

2009 85 407 64,1 56 744 65,7

2010 34 433 40,3 81 755 144,1

2011 35 356 102,7 105 232 128,7

2012 33 535 94,8 93 786 89,1

2013 39 963 119,2 97 982 104,5

2014 42 627 106,7 117 380 119,8

2015 50 032 117,4 120 665 102,8

2016 72 707 145,3 144 939 120,1

Obrat Saldo

USD USD
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2009 142 151 28 663

2010 116 188 -47 322

2011 140 588 -69 876

2012 127 321 -60 251

2013 137 945 -58 019

2014 160 007 -74 753

2015 170 697 -70 633

2016 217 646 -72 232

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komodity identifikované mapou oborových příležitostí vykazují stabilní, rostoucí trend. Řada českých firem dodává roury
a ocelové výrobky, elektrické motory, kompresory, armatury pro plynárenský průmysl, měřící zařízení, atd. Specifickou
komoditou jsou kovoobráběcí a textilní stroje, kde česká firma TOS dodává ze své pobočky v Číně stroje původně české
provenience. Rostoucí objemy vykazují i potravinářské výrobky, a to hlavně mléko a mléčné výrobky.

Globální mapa oborových příležitostí identifikuje jako velmi perspektivní v Pákistánu rovněž osobní a nákladní
automobily. Tady, navzdory silné poptávce na pákistánské straně, brání penetraci českých výrobců politická specifika.
Pákistánská strana nesouhlasí s výstavbou montážního závodu ŠKODA, do kterého by se dovážely komponenty
z produkčních závodů v Indii a trvá na výstavbě vlastního produkčního závodu. Pro výstavbu 3. produkčního závodu
ŠKODA na sub-indickém kontinentu je potenciál pákistánského trhu příliš malý. Na druhé straně firma TATRA nechce do
Pákistánu vyvážet svoje nákladní automobily, aby tímto krokem neohrozila svoje zájmy v Indii.

Pokud jde o pákistánský dovoz do ČR, více než 90 % reprezentují tradiční pákistánské komodity – textil, kožedělné
výrobky, rýže a ovoce. Snahy ZÚ Islámábád navázat spolupráci v sofistikovaných oborech – strojírenství, IT, software, se
zatím míjejí účinkem.

Hlavní položky českého vývozu do Pákistánu za období leden – prosinec 2016: (10 hlavních položek dle kódu zboží -
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(KZ): (KZ-641) papír a lepenka, (KZ-743) čerpadla, kompresory, (KZ-248) dřevo, (KZ-691) konstrukce se železa a oceli,
(KZ-022) mléko a mléčné výrobky, (KZ-747) kohouty, ventily, armatury, (KZ-716) elektrické točivé stroje, (KZ-625)
pneumatiky, (KZ-874) měřicí přístroje, (KZ-724) textilní a kožedělné stroje.

Hlavní položky českého dovozu z Pákistánu za období leden – prosinec 2016: (10 hlavních položek): (KZ-841) pánské
oděvy a prádlo, (KZ-652) bavlněné tkaniny, (KZ-848) oděvní doplňky ne textilní, (KZ-658) hotové textilní výrobky, (KZ-842)
dámské oděvy a prádlo, (KZ-845) oděvní součástí, (KZ-846) oděvní doplňky textilní, (KZ-574) polyacetaly, polyestery a
pryskyřice, (KZ-872) lékařské zařízení a přístroje, (KZ-844) dámské pletené oděvy.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb a struktura exportu a importu služeb:

V případě Pákistánu není vzhledem k omezenému objemu výměny v oblasti služeb dostupná statistika běžného účtu
platební bilance u ČNB.

České firmy působící v oblasti služeb a zájem českých firem o poskytování služeb v teritoriu:

Od r. 2015 je v pronájmu 6 letadel Českých aerolinií bez posádek na dobu 8 let pákistánským státním aerolinkám
Pakistan International Airlines PIA.

Poptávka po českých službách:

ZÚ Islámábád zaznamenal zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem je o magisterské a doktorské studium.

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

V Pákistánu aktuálně není žádný zahraniční investor z České republiky. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého
subjektu v Pákistánu byla do konce roku 2012 účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín /MND/ na nálezu
významného ložiska zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně s firmou OMV,
Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv
Petroleum Concession Agreement for the South-West Miano Block (SW-Miano). Koncem r. 2012 MND společně s těmito
investicemi prodala rovněž práva na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán v
partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL.
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Výnosy z těžby ropy, plynu a barevných kovů v Pákistánu obecně o několik řádů převyšují výnosy z dodávek například
investičních celků, a proto by tomuto sektoru měla být z české strany věnována pozornost.

Bývalý PA Export/ČKD Export (původní Škodaexport) ve spolupráci s Českou exportní bankou realizoval v pákistánském
Balloki 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 147 mil. USD a v Murídke 225 MW projekt
paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 150 mil. USD. Obě elektrárny jsou v provincii Pandžáb.

Škoda Praha a ČKD Elektrotechnika zrealizovaly kontrakty na opravy turbín na vodní elektrárně Mangla a na tepelných
elektrárnách Muzaffargharh a Guddu. Firma NERKON realizovala dodávku mycí linky pro čokoládovnu Nestlé ve městě
Hub u Karáčí.

Společnost Vítkovice Machinery Group v lednu 2017 dokončila modernizaci válcovny Wah Brass Mills (Pvt.) Ltd. ve
státní zbrojovce POF Wah (v minulosti dodané z Československa) v celkové hodnotě 32,5 mil. EUR.

V ČR se nyní rozvíjí pákistánská investice v oblasti textilního průmyslu firmy CNM Textil Faisalabad ve výši 3,8 mil EUR a
zaměstnává v součastnosti již 120 lidí. Hotova bude v 1. pol. roku 2018.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy a dohody
• Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – dne 2.5.2014 podepsána v Praze a ratifikována dne 30.10.2015.
• Memorandum of Understanding o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace pákistánských obchodních a

průmyslových komor (FPCCI) - dne 9.5.2007 podepsáno v Islámábádu.
Smlouvy v jednání
• Probíhá projednávání nového textu dohody mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře

a vzájemné ochraně investic, v souvislosti s návazností na evropskou legislativu.
• V jednání je Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí,

rozpočtu, ekonomických vztahů, statistiky a privatizace Pákistánu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Od r. 2013 se ČR v Pákistánu nadále angažuje již pouze prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) zahraniční
rozvojové spolupráce.

Rok Částka (Kč) Typ pomoci Specifikace (realizátor)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Pákistán

25/52 http://www.businessinfo.cz/pakistan © Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

http://www.businessinfo.cz/pakistan


2010 998 000 rozvojová Czech Hospital, Arandu,
Gilgit-Baltistán - Projekt
zlehčování života obyvatel
ve vysokohorských
oblastech

2010 5 000 000 humanitární povodně - IOM

2010 30 000 000 humanitární povodně - humanitární lety
NATO - SALIS

2011 600 000 humanitární "Czech Hospital" Obnova
přístupových cest, mostů v
regionu Arandu

2011 3 000 000 humanitární ZÚ Islamabád ve spolupráci
s místními firmami a PiN

2011 2 500 000 humanitární Zlepšení životních
podmínek a zdrojů obživy
KPK - CHARITA

2011 3 500 000 humanitární Obnova obydlí a zdrojů
pitné vody po záplavách,
Sind - PiN

2011 400 000 rozvojová Omezení otrocké práce v
zemědělství, Karakoram -
CZ Hospital

2012 1 800 000 humanitární Stavba přístřeší pro
povodněmi postižené
obyvatele Sindu - PiN

2012 280 000 rozvojová Rozšíření a oprava školy
Gilgit-Baltistán - CZ
Hospital

2012 2 720 000 humanitární Obnova komunit a škod po
přírodních katastrofách a
válečných konfliktech -
IOM

2012 640 000 humanitární Obnova hygienických a
zdravotnických zařízení po
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lavinách - CZ Hospital

2013 416 000 MLP Osvětový projekt "Dětsví a
naděje" proti polévání
kyselinou - Acid Survivors

2014 77 000 MLP Osvětový projekt
"Vocational Training
Center" kurz gramotnosti
pro ženy - UHRO

2014 200 000 MLP Vakcinace dětí a nácvik
základních hygienických
návyků pro děti a mláděž -
Mashal Trust

2015 299 000 MLP Renovace objektu školy a
sirotčince - Mashal Trust

2016 275 000 MLP Stavba hostelu pro
studenty z horských oblastí
Baltistánu - CZ Hospital

2017 200 000 MLP Vzdělávání venkovských
žen v provincii Paňdžáb -
Community for Common
Good

2017 200 000 MLP Působení odborných
pedagogů a nákup
školního materiálu -
Mashal Trust
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Primárně se jedná o průmyslové armatury, čerpadla, stroje pro automatické zpracování dat a měřící zařízení pro sektor
zpracování plynu, který má v Pákistánu obrovský potenciál. Tento sektor patří k finančně nejsilnějším, představuje proto
solventní zákazníky. Protože se již buduje nebo plánuje řada nových projektů zejména v oblasti infrastruktury rozvodu
plynu, je tato oblast velmi perspektivní pro české dodavatele. Další perspektivní komoditou jsou průmyslová čerpadla pro
aplikace v energetice, vodním hospodářství, petrochemii, případně čerpadla pro zemědělské aplikace. Rovněž je zde trvalá
poptávka po těžebních mechanismech, dopravníkových pásech, terénních nákladních automobilech, manipulačních
a vysokozdvižných vozících. V tomto segmentu, podobně jako u strojírenského průmyslu, čeští výrobci musí být
připraveni na konkurenční boj s dodávkami levných a méně kvalitních strojů čínské výroby, musí mít připraveny kvalitní
prezentace a musí být připraveni dodat prototypy bezplatně. Dále je potřeba si uvědomit, že žádný důraz není kladen na
bezpečnost práce, udržitelnost postupů ani obnovu těžebních oblastí.

Chemický průmysl

Chemický průmysl se podílí téměř 15 % na tvorbě HDP. Výroba hnojiv a zejména močoviny představuje nejrychleji
rostoucí sektor pákistánského průmyslu. Bylo zde postaveno 9 výrobních závodů (1DAP, 3NP, 3SSP, 2CAN, 1NPK) s
celkovou výrobou 8.965 tisíc tun ročně. Závody však vyrábí jen na 65 % instalované kapacity z důvodů nedostatku plynu.
Výroba hnojiv je 2. největším spotřebitelem plynu po energetice. Výpadky plynu způsobují kromě snížení produkce také
zvýšení ceny za vyrobenou tunu hnojiva. Největší exportní potenciál v tomto segmentu mají základní suroviny nezbytné
pro výrobu hnojiv, louhy, silice a polymery. Velký potenciál mají i chemické barvy a barviva, následně používaná v
textilním průmyslu, nejdůležitějším sektoru pákistánské ekonomiky. Dále je nedostatek nitroderivátů a karboxy imidových
sloučenin.

Buničina, výroba celulózy

Samostatnou, velmi perspektivní exportní komoditou je buničina na výrobu celulózy. Jak již bylo zmíněno v předchozí
kapitole, v Pákistánu je dřeva ať stavebního, nebo pro chemický, anebo nábytkářský průmysl nedostatek. Buničina již dnes
představuje jednu z 5 nejvýznamnějších položek českého exportu do Pákistánu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Pákistán

28/52 http://www.businessinfo.cz/pakistan © Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

http://www.businessinfo.cz/pakistan


Papírenský průmysl

Z důvodu technologicky zastaralé, nekvalitní a kapacitně nedostačující místní výroby představují výrobky papírenského
průmyslu, jako je toaletní papír, ubrousky, utěrky, atd. již dnes největší položku českého exportu do Pákistánu. Vzhledem
k rostoucímu počtu obyvatelstva a hlavně rostoucí střední třídě zaznamenává poptávka po uvedených komoditách
každoročně výrazný nárůst.

Energetický průmysl, know how a dodávky investičních celků v energetice

Zařízení pro energetiku považujeme za primární oborovou příležitost pro české firmy v Pákistánu. Pákistánská ekonomika
má hluboké strukturální problémy, infrastruktura a primárně energetika jsou v katastrofálním stavu, celková instalovaná
energetická kapacita je pouhých 21 GW. Pro srovnání celková instalovaná energetická kapacita v ČR představuje cca 15
GW, přitom ČR má 10 mil. obyvatel a Pákistán má přes 200 mil. obyvatel. Při distribuci a přenosu elektrické energie
dochází ke ztrátám ve výši 20 % z důvodu zastaralé a špatně udržované infrastruktury. Vládní plány energetického rozvoje
Pákistánu na období let 2014 - 2020 předpokládají instalaci dalších 8.000 MW výkonu ve formě tepelných a vodních
elektráren a 2.000 MW ve formě jaderných elektráren. Díky těmto plánům se před českými firmami otevírají
v pákistánském energetickém sektoru velké možnosti. Čeští resp. českoslovenští vývozci zboží investičního charakteru
jsou cenově i technologicky konkurenceschopní a mají zde historicky velmi dobré jméno, podpořené referencemi
z postavených a bezproblémově fungujících elektráren Balloki a Muridke (kombinovaný cyklus), Muzaffargharh a Guddu
(spalování uhlí) a Mangla (vodní elektrárna). Je ovšem nezbytné si uvědomit, že pákistánská strana primárně láká
zahraniční investory, nikoliv pouze dodavatele technologií na komerční bázi.

Kromě spolupráce se státním zákazníkem, společností Water and Power Development Board WAPDA (Pozn.: místní ČEZ) se
otevírají i možnosti spolupráce se soukromými subjekty, tzv. Independent Power Producers IPP. Spolupráce se
soukromými subjekty může zjednodušit problém financování, protože se většinou jedná o bonitní subjekty s dostatkem
finančních zdrojů, pro které by použití standardního komerčního financování ve formě buyer´s credit nemuselo být
problémem.

Alternativní zdroje energie

Velký potenciál mají alternativní zdroje na výrobu sluneční a větrné energie. V Pákistánu je přes 300 slunečních dní v roce
a pobřežní pás jižní provincie Sindh se vyznačuje silnými a stabilními větry. Problémem je, jak ukázala současnost,
nereálná tarifní politika státní distribuční energetické společnosti NEPRA. V rámci Čínsko-pákistánského ekonomického
koridoru CPEC budovaný 1000 MW solární park Quaid-e-Azam po svém dokončení ukázal, že stanovený tarif nepokrývá
ani výrobní náklady. Operátor solárního parku jej zatím nespustil do provozu a podal žalobu na pákistánský stát. Soudní
proces s největší pravděpodobností neskončí do konce r. 2017. Až do uzavření probíhajícího soudního procesu jsou
pozastaveny veškeré další investice do solární energetiky v Pákistánu.
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Podobně nereálné jsou tarify stanovené NEPRA na výkup větrné elektrické energie v pobřežním pásu provincie Sindh,
proto výstavba větrných parků zatím vůbec nezačala.

Infrastruktura

Politickým a ekonomickým tématem č. 1 současného Pákistánu je výstavba Čínsko-pákistánského ekonomického koridoru
CPEC, což je Koridor 1 nové čínské ekonomické agendy OBOR. CPEC je potřeba chápat nejenom jako komoditní dopravní
trasu, primárně sloužící k dovozu paliv a nerostů, ale rovněž jako komunikaci pro čínskou expansi do Střední Asie, na
Blízký Východ a do Afriky. Pro české firmy existují možnosti subdodavatelsky se zapojit do velkých infrastrukturních
projektů CPEC.

Plánuje se výstavba distribuční linky elektrické energie od západní hranice Číny na jih Pákistánu do přístavů v Gwadaru
a Karáčí.

Plánuje se výstavba 2.500 km sítě dálnic mezi největšími pákistánskými městy Lahore a Karáčí.

Plánuje se vybudování nadzemní dráhy v Lahore – tzv. Orange Line Metro Rail.

Kovozpracovatelský průmysl

Spíše nežli podporu exportu kusových zásilek, i když v případech výrobků s vysokou technologickou náročností
zpracování se může jednat o velmi lukrativní zakázky, navrhujeme podporu sektoru výroby železa, oceli a výrobků z nich
ve formě vývozu investičních celků. Pákistán má rozsáhlou základnu výroby železa a oceli, tyto podniky se ovšem potýkají
s technologickou zastaralostí výrobních procesů a značnou opotřebovaností zařízení. Existují zde proto rozsáhlé možnosti
dodávek investičních celků, jak ve formě nových technologických jednotek, tak ve formě méně finančně náročných
rekonstrukcí stávajících výrobních provozů.

Obranný průmysl

Samostatnou kapitolu představuje podpora exportu speciálu. Obranně-bezpečností sektor identifikujeme jako
nejperspektivnější oblast, ve které se můžou české firmy v Pákistánu angažovat. Česká republika se může stát významným
partnerem při diverzifikaci dodavatelů vojenských technologií pro pákistánské ozbrojené síly. Existují zde velké možnosti
dodávek ručních palních zbraní, munice, radarů, letounů L-39 NG a L-410/L-420, výzbroje pro boj s terorismem
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a materiálu OPZHN. Obrovský potenciál má tzv. zboží dvojího užití, válcovací stolice, lisy, obráběcí stroje, meteorologické
radary, detektory, kontrolní a měřící zařízení. V obranně-bezpečnostním sektoru kromě dodávek pro pákistánské
ozbrojené síly mají značný potenciál i komerční dodávky zbraní a munice pro civilní sektor.

Stavební průmysl

Stavebnictví a bytová výstavba vytváří 2,5 % HDP a zaměstnává cca 7 % pracovních sil. Vzhledem k počtu obyvatel (200
mil. obyvatel, 5 % každoroční přírůstek obyvatelstva), vzniká každoročně požadavek na 600.000 nových bytových
jednotek, reálný přírůstek však činí pouze 300.000. Velký stavební boom je zvláště markantní v hlavním městě Islámábádu,
bytová zástavba expanduje již daleko za hranice města, kde vzniká řada satelitních rezidenčních městeček, do jejichž
výstavby investují Pákistánci žijící dlouhodobě v zahraničí. Tyto faktory představují výraznou poptávku po stavebních
materiálech, kterou místní průmysl není schopen nasytit. Největší exportní potenciál mají dlaždice, obkladačky, výrobky
z cementu, průmyslového skla, atd. Nezanedbatelnou komoditou je rovněž stavební dříví.

Strojírenský průmysl

Primárně se jedná o kovoobráběcí stroje, které mají v Pákistánu historicky velmi dobré jméno. České strojírenské firmy si
v zemi udržují svoje distribuční sítě až do současné doby. V Pákistánu je dodnes primárním zdrojem obživy obyvatelstva
středověké zemědělství, pakistánská vláda má velké plány na podporu místního průmyslu, to otevírá možnosti dodávek
strojírenských zařízení i pro české dodavatele. Tito ovšem musí být připraveni na konkurenční boj s dodávkami levných
a méně kvalitních strojů čínské výroby. Čeští výrobci musí mít připraveny kvalitní prezentace a musí být připraveni dodat
prototypy bezplatně. Specifickou komoditou jsou kovoobráběcí a textilní stroje, kde české firmy dodávají ze svých
poboček v Číně stroje původně české provenience.

Textilní a obuvnický průmysl

U textilního a obuvnického průmyslu, který je nosným sektorem pákistánské ekonomiky s 30 % podílem na tvorbě HDP,
dochází k obdobně paradoxní situaci jako je tomu u zemědělského a potravinářského průmyslu, a to, že z důvodu
primitivní a zastaralé domácí výroby musí Pákistán dovážet veškeré zboží vyšší kvality. Exportní potenciál má textilní
a obuvnické zboží střední a vyšší kvality se zaměřením na střední třídu obyvatelstva.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Navzdory skutečnosti, že Pákistán má rozsáhlý zemědělský sektor, který zaměstnává třetinu obyvatel (70 mil.) a na tvorbě
HDP se podílí téměř 40 %, konkrétně 21 % - zemědělství a 17,5 % - potravinářský průmysl, je produkce značně primitivní
a omezuje se pouze na pěstování a zpracování rýže a tropického ovoce (hlavně mango a citrusy). Většina potravinářského
zboží denní spotřeby se dováží ze zahraničí, a to hlavně z Číny. Velký exportní potenciál v tomto segmentu mají mléčné
výrobky, hlavně syrovátka a sušené mléko, dále obilí, pohanka, mouka, potravinářské tuky a kyselina octová. Ve vzájemné
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obchodní výměně s ČR potravinářské výrobky vykazují rostoucí objemy, a to hlavně sušené mléko, které je již dnes mezi
10 největšími exportními komoditami. Samostatnou kapitolu představuje krmivo pro zemědělská zvířata, další velmi
perspektivní segment.

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl se v Pákistánu potýká s nedostatkem základních surovin, a to jednak z důvodu jejich nedostatku
v zemi, nebo z důvodu neschopnosti místního průmyslu existující suroviny vytěžit a zpracovat. Největší exportní potenciál
má koks, jehož nedostatek výrazně pociťuji místní ocelárny, dále je nedostatek kaolinu, olovnatých rud a strusky k výrobě
železa.

Dřevo

Samostatnou, velmi perspektivní exportní komoditou je dřevo. Teritorium Pákistánu pokrývají většinou polopouště, dřeva
ať stavebního, nebo pro chemický, anebo nábytkářský průmysl je nedostatek. Dřevo již dnes představuje jednu z 5
nejvýznamnějších položek českého exportu do Pákistánu. (Pozn. zvzú: díky současnému i předpokládanému trendu
přísnější kontroly AF-PK hranice rapidně ubylo objemu pašovaného dříví a jeho cena v PK výrazně stoupá).

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský

průmysl

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí,
ostatní

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj

HS 1107 - Slad i pražený

HS 1109 - Lepek pšeničný i sušený

HS 1505 - Tuk z ovčí vlny a tukové látky, z něj lanolin

HS 2209 - Ocet stolní náhražky z kyseliny octové

HS 2309 - Přípravky používané k výživě zvířat
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Zpracovatelský průmysl HS 2507 - Kaolin jíly kaolinitické jiné i kalcinované

HS 2607 - Rudy olovnaté koncentráty

HS 2618 - Struska granulovaná z výroby železa oceli

HS 2620 - Struska,popel,zbytky obsahující kov sloučeniny
kovů

HS 2704 - Koks polokoks z uhlí černého hnědého
rašeliny
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Chemický průmysl HS 2904 - Sulfo- nitro- nitrosoderiváty uhlovodíků

HS 2925 - Sloučeniny s karboxyimidovou iminovou
funkcí

HS 3215 - Barvy tiskařské inkousty tuše i tuhé

HS 3407 - Pasty modelovací dětské zubolékařské

HS 3602 - Výbušniny připravené ne práškové výmětné

HS 3606 - Ferocer aj slitiny pyroforické aj výr hořlavé

HS 3804 - Louhy odpadní z výroby dřevné buničiny

HS 3805 - Silice terpentýnová borová sulfátová aj

HS 3809- Přípravky k úpravě povrchu apretování ap výr

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem průmyslu

HS 3901 - Polymery ethyleny v primárních formách

HS 3913 - Polymery přírodní modifikované jn

HS 4401 - Dřevo palivové štěpky třísky piliny dřevěné

HS 4403 - Dřevo surové i odkorněně bez dřevní běli mízy

HS 4407 - Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i
hoblov,apod,,›6mm

HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství,tesařství
apod,ze dřeva

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem
zpracování

HS 4705 - Buničina dřevná polochemická

HS 4808 - Papír karton lepenka zvlněné krepované ap

HS 4812 - Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp,
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HS 4818 - Papír toal kapesníky ručníky aj z papíru apod

HS 4822 - Dutinky cívky potáče aj výztuže z papíru apod

Textilní a obuvnický

průmysl

HS 5112 - Tkaniny z příze vlněné česané chlupů jemných

HS 5309 - Tkaniny lněné

HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5603 - Textilie netkané i impregnované laminované aj

HS 5607 - Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod

HS 5901 - Textilie povrstvené plátno malířské ztužené

HS 6404 - Obuv se svrškem z materiálů textilních

HS 6501 - Šišáky formy kloboukové nezformované z plsti

Stavební průmysl HS 6801 - Kostky obrubníky desky dlažební z kamene
přír

HS 6810 - Výrobky z cementu betonu kamene umělého

HS 6811 - Zboží osinkocementové buničitocementové
apod

HS 6813 - Materiál třecí,výrobky z něho

HS 6814 - Slída zpracovaná výrobky i na podložce

HS 6903 - Výrobky ostatní žárovzdorné

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap keramické
neglazované

HS 6908 - Dlaždice obkládačky ap keramické glazované

HS 6911 - Nádobí aj předměty pro domácnost z
porcelánu
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Kovozpracovatelský průmysl HS 7106 - Stříbro surové i ve formě polotovarů prachu

HS 7204 - Odpad šrot železný ocelový odpad přetavený

HS 7223 - Dráty z oceli nerezavějící

HS 7224 - Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl

HS 7229 - Dráty z oceli legované ostatní

HS 7309 - Nádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l

HS 7310 - Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

HS 7314 - Tkaniny rošty pletiva z drátu z železa oceli

HS 7315 - Řetězy řetízky jejich části z železa oceli

HS 7319 - Jehly jehlice špendlíky ap z železa oceli

HS 7325 - Výrobky lité ostatní z železa oceli

HS 7610 - Konstrukce hliníkové části desky profily apod

HS 7612 - Sudy barely plechovky ap z hliníku do 300 l

HS 7616 - Výrobky ostatní z hliníku

HS 8001 - Cín surový (neopracovaný)

HS 8101 - Wolfram výrobky z něj odpady šrot

Energetický průmysl HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

HS 8411 - Turbo-jets, turbo-propellers and other gas
turbines,
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Strojírenský průmysl HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8419 - Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

HS 8445 - Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí

HS 8451 - Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

HS 8452 - Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům

HS 8453 - Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi aj

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne
elektr

HS 8468 - Stroje přístroje pro pájení svařování kalení

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč separátorů

Obranný průmysl HS 9305 - Části příslušenství zbraní revolverů pistolí

5.2 Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy:
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V Pákistánu je organizováno velké množství veletrhů a výstav, jejichž kvalita a význam se podstatně liší. Ve druhé polovině
roku 2017 a v roce 2018 z hlediska kvality a významu pro české firmy doporučujeme následující veletrhy:

International Food and Technology Industry Exhibition

August 01-03, 2017

Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan

http://www.expolahore.com

Health Asia

August 22-24, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.health-asia.com

Textile Asia

September 16-18, 2017

Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan

http://www.expolahore.com

Information and Communication Technology Asia

September 19-21, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan
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http://www.itcnasia.com

Build Asia

December 18-20, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.buildasia.net

Food Technology Asia

March 06-08, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.foodtechnologyasia.com

Auto Asia

March 13-15, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.autoasia.com.pk

Textile Asia

March 27-29, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.textileasia.com.pk

IDEAS Pakistan International Defence Exhibition & Seminar
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November 27-30, 2018

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.ideaspakistan.gov.pk
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný
je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je
nesnadné - doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí.

ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě a vybranou
firmu si dobře prověřit. ZÚ nabízí bezplatnou možnost prověření u Federal Board of Revenue of Pakistan. Pákistánské
firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy.

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

Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný
je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je
nesnadné - doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí.

ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě a vybranou
firmu si dobře prověřit. Pákistánské firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální
migraci do Evropy.

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

Pákistánský zahraniční obchod je téměř plně liberalizován; u pákistánských vývozců i dovozců se vyžaduje pouze
registrace. Dovozy jsou mírně omezeny existencí Restricted List a Negative List, což jsou nepříliš obsažné seznamy
položek, u nichž se vyžaduje splnění některých podmínek (Restricted) či jejichž dovoz je zcela zakázán (Negative).
Omezení je dále uplatňováno u dovozů zboží izraelského původu. Velmi specifickou oblastí jsou obchodní vztahy s Indií.
Zde došlo v r. 2011 k významně pozitivnímu posunu, kdy Pákistán přiznal Indii statut Most Favoured Nation a dochází k
neutálému nárůstu obchodní výměny mezi oběma zeměmi.
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Celní tarify byly v posledních letech zredukovány, i tak jsou ovšem zásadně vyšší než v Evropě. Současné sazby činí 5 %,
10 %, 15 %, 20 % či 25 % maximálně, s výjimkou automobilového průmyslu, který je chráněn tarify od 75 % do 125 % v
závislosti na velikosti vozidla (či na objemu motoru). V praxi mohou při dovozních procedurách vzniknout dosti velká
zdržení. I přesto, že úřady se snaží maximálně snížit dobu proclení dovozů, ve srovnání s mezinárodními standardy jsou
importní procedury stále velmi pomalé.

Ochrana domácího trhu se realizuje prostřednictvím celních sazeb, ale i netarifními opatřeními - např. trh osobních
automobilů je v Pákistánu pro zahraniční dodavatele úplně uzavřen, protože vláda podporuje místní výrobu. Dovozy
osobních automobilů ze zahraničí jsou zatíženy 100 % a vyššími cly.

Mnoho projektů se v Pákistánu realizuje výlučně formou bilaterálních dohod bez výběrových řízení na dodavatele. Z
dalších netarifních opatření lze zmínit zákaz výstavby nových cukrovarů a cementáren s dováženými technologiemi.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Žádost se předkládá Ministerstvu vnitra prostřednictvím Board of Investment. K žádosti se připojuje:

• firemní dopis, podrobně popisující zamýšlenou činnost
• platné pobytové vízum
• policejní registrace k pobytu
• pracovní povolení

Vznik společného podniku má zvláštní právní úpravu.

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

Aplikují se všechny běžné způsoby včetně Internetu. Institucí, které umožňuje a zprostředkuje kontakty pákistánských
producentů a obchodníků s cizinou, je Trade Development Authority of Pakistan s hlavním sídlem v Karáčí. Předseda v
čele TDAP má hodnost ministra vlády.

V Pákistánu je organizováno velké množství veletrhů a výstav, jejichž kvalita a význam se podstatně liší. Ve druhé polovině
roku 2017 a v roce 2018 z hlediska kvality a významu pro české firmy doporučujeme následující veletrhy:

International Food and Technology Industry Exhibition

August 01-03, 2017
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Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan

http://www.expolahore.com

Health Asia

August 22-24, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.health-asia.com

Textile Asia

September 16-18, 2017

Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan

http://www.expolahore.com

Information and Communication Technology Asia

September 19-21, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.itcnasia.com

Build Asia

December 18-20, 2017

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan
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http://www.buildasia.net

Food Technology Asia

March 06-08, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.foodtechnologyasia.com

Auto Asia

March 13-15, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.autoasia.com.pk

Textile Asia

March 27-29, 2018

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan

http://www.textileasia.com.pk

IDEAS Pakistan International Defence Exhibition & Seminar

November 27-30, 2018

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan

http://www.ideaspakistan.gov.pk

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Pákistán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem tří mezinárodních úmluv:

• WIPO Convention (1977)
• Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works)
• Paris Convention (2004, Industrial Property)

Pákistán přesto nadále výrazně zaostává ve všeobecném světovém trendu co se týče přijmutí dalších zásadních
mezinárodních úmluv v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Pákistán patří mezi přední země, kde ve velkém měřítku dochází k zásadnímu porušování práv duševního vlastnictví. V
zemi se produkuje velké množství pirátských kopií filmů, hudby, softwaru a kopií značkového oblečení, bot, kosmetiky,
outdoorového vybavení, hodinek, atd. Dlouhodobá kritika tohoto zhoršujícího se stavu a tlak mezinárodního společenství
a předních světových organizací monitorujících porušování práv duševního vlastnictví (IFPI - International Federation of
the Phonographic Industry a USTR - United States Trade Representative) vyústily v několik administrativních kroků ze
strany pákistánské vlády:

• založení státního úřadu IPO (Intellectual Property Organisation), který ústředně koordinuje snahy o zlepšení situace v
oblasti duševního vlastnictví

• posílení policejních pravomocí v aktivitách zaměřených na potírání pirátství
• posílení a rozšíření aktivit pákistánské celní správy

I přes tyto pozitivní kroky zůstává situace v oblasti dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví a jejich povědomí
velmi špatná.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány formou tendrů. Pokud se ZÚ Islámábád dozví o tendru, zadává tento do ystému SINPRO a
zároveň informuje relevantní instituce v ČR. Podle místní legislativy nemůže ZÚ tendrové materiály pro jednotlivé firmy
zakoupit. Nezbytné je, aby měl český účastník tendru místního prostředníka.

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

Standardní řešení obchodních sporů probíhá podle právního řádu odvozeného od právního systému Velké Británie.
Nelze-li se sporu vyhnout perfektním smluvním zajištěním, doporučuje se rozhodně mít v kontraktu právo ČR příp. Velké
Británie a řešení sporu mimo Pákistán. V rámci Trade Development Authority of Pakistan existuje mechanismus na řešení
obchodních sporů mezi zahraničními a pákistánskými subjekty. ZÚ Islámábád nemá doposud žádné zkušenosti s tímto
mechanismem.

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

Místní zvyklosti:

Pákistánský trh je výrazně cenově orientovaný. Působení na něm je navíc podmíněno znalostí celé řady specifik, m.j. i
náboženského charakteru státu. Rozhodně však nepředstavuje pro českého partnera trh s vyšší mírou rizik, než je v
obdobných zemích obvyklé.
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Pákistán je země, kde obchodní jednání probíhají na základě osobní známosti, nebo doporučení osob blízkých
budoucímu obchodnímu partnerovi. Obchodní dohoda zpravidla vyžaduje několik jednání spojených s osobním setkáním
a řadou obchodních cest do Pákistánu, než dojde k uzavření obchodního případu a podpisu kontraktu. Velmi vhodné je
pro českou firmu mít v Pákistánu svého obchodního zástupce, nebo konzultanta. V případě státních zakázek je třeba
počítat s řadou byrokratických podmínek, které je třeba splnit. Nejprve musí být firma zavedena na seznamu vhodných
dodavatelů a doložit firemní dokumenty podle požadavku zákazníka.

Pákistánští obchodníci jsou v průběhu jednání přátelští, nikdy neodpovídají jednoznačně záporně. Pro úspěch obchodních
jednání je vhodné dovézt drobné dárky a vyjádřit tak potenciálnímu zákazníkovi či obchodnímu partnerovi pozornost.
Pákistán je islámský stát, ve kterém je značně omezen prodej alkoholu. V období měsíce ramadánu se nedoporučuje jíst
na veřejnosti. V průběhu obchodních jednání musíme mít na vědomí, že obyvatelé jsou citliví na náboženské otázky. Stále
je v platnosti zákon o rouhačství, který tvrdě postihuje jakékoliv protimuslimské výroky. Pakistánští podnikatelé stále více
dodržují volné soboty a neděle. Specifickým hospodářským problémem země je výskyt velkého množství padělaného a
pašovaného zboží.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• Urdština, angličtina
• Ostatní: paňdžábština, sindhiština, balúčština, paštština, regionální dialekty
Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Provincie:

• Paňdžáb (PUNJAB), hlavní město Láhaur (LAHORE, 8 mil. obyv.)
• Sindh (SINDH), hlavní město Karáčí (KARACHI, 15 mil. obyv.)
• Chajbar Pachtunchva (KHYBER PAKHTUKHWA), hlavní město Péšavar (PESHAWAR)
• Balúčistán (BALUCHISTAN), hlavní město Kvéta (QUETTA)

Další správní jednotky:

• Islámábád (ISLAMABAD), hlavní město Pákistánské islámské republiky, má statut zvláštního správního území
• FATA, Federálně spravovaná kmenová území (FEDERALLY ADMINISTERED TRIBAL AREAS)
• Azád Kašmír (AZAD KASHMIR, Svobodný Kašmír), část sporného území bývalého knížecího státu Džammú a Kašmír

(Jammu & Kashmir) kontrolovaná od roku 1947 Pákistánem
• Gilgit - Baltistán
Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
• Pákistánská rupie (Rs), 1 Rs = 100 paisa.
• Mezinárodní bankovní kód: PKR
• Běžně používán USD.
• 1 USD = cca 105 PKR
Státní svátky ve druhé polovině r. 2017:
• 14.08. Den nezávislosti (Independence Day)
• 01.09. EID-UL-AZHA
• 02.09. EID-UL-AZHA
• 30.09. ASHURA
• 01.10. ASHURA
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• 09.11. Ikbálův den (Iqbal Day) - narozeniny národního básníka Pákistánu
• 25.12. výročí narození Muhammada Alího Džinnáha, zakladatele Pákistánu a svátek vánoční (jen pro křesťany)
Státní svátky v r. 2018:
• 05.02. Kashmir Day
• 23.03. Pakistan Day
• 01.05. Svátek práce (Labour Day)
• 15.05-14.06 muslimský postní měsíc Ramazán
• 15.06. EID-UL-FITR
• 16.06. EID-UL-FITR
• 17.06. EID-UL-FITR
• 14.08. Den nezávislosti (Independence Day)
• 22.08. EID-UL-AZHA
• 23.08. EID-UL-AZHA
• 20.09. ASHURA
• 21.09. ASHURA
• 09.11. Ikbálův den (Iqbal Day) - narozeniny národního básníka Pákistánu
• 25.12. výročí narození Muhammada Alího Džinnáha, zakladatele Pákistánu a svátek vánoční (jen pro křesťany)

Bankovní instituce jsou zavřeny rovněž ve dnech 1.7. a 31.12

Veřejně se slaví všechny významné islámské svátky, které jsou určené islámským lunárním kalendářem a tedy pohyblivé
vzhledem k našemu kalendáři.

Pracovní a prodejní doba

Pracovními dny jsou pondělí - pátek, většina obchodů funguje i v sobotu a neděli. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod.
dopoledne až do pozdních večerních hodin. Banky a státní úřady mají obvyklou pracovní dobu od 9 hodin do 17 hodin s
polední přestávkou mezi 13–15 hod. V období postního měsíce ramazánu je pracovní doba zpravidla podstatně
redukována. V pátek je polední přestávka na páteční modlidbu a oběd od 12,30 do 14,30 hod.

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

Víza platí po celém území Pákistánu. K cestám do některých pohraničních, vojenských a vysokohorských oblastí
s nadmořskou výškou nad 6000 m je navíc vyžadováno zvláštní povolení. Platí zákaz pohybu v okruhu 30 mil od afgánsko
– pákistánské hranice. Země je pro cizince rozdělena na „open areas“ kde se mohou turisté pohybovat bez problémů. Pro
návštěvu „prohibited areas“ je třeba žádat o povolení vstupu pákistánské Ministerstvo vnitra Seznam zakázaných oblastí
včetně formuláře se žádostí o vstup lze nalézt na webové adrese: www.pakresponse.info. V případě, pracovního pobytu
v Pákistánu se čeští občané mohou pohybovat v těch oblastech, pro které získá jejich partnerská nebo zaměstnavatelská
organizace povolení vstupu. Adresa instituce pro žádosti: Ministry of Interior, Political E-III, tel.: +92519207494. Na
regionálním pasovém úřadě lze získat další prodloužení víza, maximálně o další 3 měsíce. Na regionálním pasovém úřadě
lze získat další prodloužení víza, maximálně o další 3 měsíce.

Obchodníci a investoři, kteří přinesou do Pákistánu „značné investice", mohou získat vícenásobná víza na dobu až 3 roky.
Regionální pasové úřady po předložení obchodních dokladů prodlouží vízum až o jeden rok.
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Čeští obchodníci a investoři mohou nově získat vízum s platností jeden měsíc přímo na hranici (VOA - Visa on Arrival) po
předložení následujících dokumentů: doporučení české obchodní komory, zvací dopis pákistánské obchodní společnosti
potvrzený příslušnou pákistánskou obchodní asociací a doporučující dopis zastupitelského úřadu ČR. Dle informací ZÚ
Islámábád tuto možnost zatím žádný český podnikatel nevyužil a proto ZÚ Islámábád nemá zkušenosti se skutečnou praxí
udělování vstupních víz na pákistánských letištích.

Další informace k vízové politice Pákistánu viz webové stránky MV: www.interior.gov.pk.

Regionální pasové úřady se nacházejí v těchto městech: Islamabad, Rawalpindi, Mirpur, Muzaffarabad, Lahore, Multan,
Faisalabad, Sialkot, Gujrat, Gujranwala, Sargodha, Bahawalpur, D.G. Khan, Peshawar, Kohat, D.I. Khan, Swat, Abbotabad,
Saddar Karachi, Nazimabad Karachi, Hyderabad, Sukkur, Larkana, Quetta, Zhob.

Cestování do Pákistánu je spojeno s určitými zdravotními riziky. Doporučuje se absolvovat některá očkování podle délky
pobytu a navštívených míst. Doporučuje se konzumovat potravu pouze dobře tepelně opracovanou, nebo takovou,
kterou lze oloupat. Vodu pít výhradně balenou nebo důkladně převařenou, nestravovat se v levném občerstvení.

Upozorňujeme všechny cestovatele do Pákistánu, že na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v
Pákistánu vstoupila v platnost povinnost pro všechny cestovatele pobývající v zemi déle než 4 týdny, prokázat se při
odletu ze země mezinárodním očkovacím průkazem s platným očkováním proti dětské obrně (polio). Očkování musí být
provedeno nejméně 4 týdny před odletem ze země, ale zároveň nesmí být starší než 12 měsíců před dnem odletu.
Cestovatelé, kteří při odletu nepředloží certifikát o provedeném očkování budou naočkováni přímo na letišti. Pro bližší
informace ohledně očkování proti dětské obrně (polio) při cestách do Pákistánu doporučujeme kontaktovat svého lékaře.

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) viz: World Health Organisation emergency recommendations.

Při vstupu do Pákistánu není požadován HIV Free Certificate. Pokud však cestovatel přichází z teritoria zasaženého
epidemií, musí předložit doklad o bezinfekčnosti vystavený v zemi výjezdu. V některých

oblastech země hrozí výskyt malárie a horečky dengue. Z nebezpečných zvířat je možné v přírodě narazit na hady.

Vývoz a dovoz domácích zvířat podléhá povolení Wild Life Department, Ministry of Food and Livestock a celních orgánů.

V případě nutné pracovní cesty doporučujeme při cestování do Pákistánu zachovávat zvýšenou opatrnost. Doporučujeme
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důkladně se seznámit s místní bezpečnostní situací, vyvarovat se větších shromáždění a pohybu v blízkosti vojenských a
policejních jednotek. Doporučujeme dodržovat přísně místní zvyklosti ohledne odívání (muži dlouhé kalhoty, ženy leginy,
nebo dlouhé kalhoty a přes boky sukni, nebo plášť), zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Doporučujeme před
příjezdem kontaktovat ZÚ Islamabád, informovat se na aktuální bezpečnostní situaci a seznámit pracovníky ZÚ Islamabád
s plánem pobytu. Doporučujeme provést dobrovolnou registraci pomocí internetové aplikace MZV DROZD. ZÚ Islámábád
varuje před cestami do kmenových území (FATA, KP, hranice Pákistán Afghánistán) a do provicie Bálučistán.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané pracující v Pákistánu jsou zaměstnáváni hlavně zahraničními firmami na základě kontraktu. Podmínky pro
zaměstnání jsou podobné britskému právnímu systému, který byl do pákistánské legislativy převzat a částečně upraven.
Je nutno splnit vízové povinnosti.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve zdravotnictví funguje systém státních a soukromých zdravotnických zařízení, včetně charitativních, a to jak
muslimských, tak i křesťanských. Nedostatečná je úroveň zdravotní péče na venkově. Neodkladná zdravotní péče je
poskytována v zásadě zdarma, její kvalita je však sporná. Placená zdravotní péče na soukromých klinikách je na relativně
dobré úrovni. V kvalitních zařízeních musí český pacient počítat s náklady vyššími než v tuzemsku a přímými platbami. V
zemi jsou uplatňována opatření na kontrolu endemických chorob. V posledních letech však roste počet případů
onemocnění některými vážnými chorobami, jako malárie, meningitida, TBC, vzteklina a tyfus.
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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

Velvyslanectví České republiky, Islámábád
Embassy of the Czech Republic, Islamabad

Působnost velvyslanectví: Pákistán
Adresa: Street 27; House 49; F 6/2, Islamabad; Pakistan
Telefon: ústředna: 0092-51-2274304 (9:00–17:00)
sekretariát ZÚ 0092-51-2276849 (9:00–17:00)
v mimopracovní době a v naléhavých případech 0092-300-8566092
Fax: 0092-51 2825327
E-mail: islamabad@embassy.mzv.cz; commerce_islamabad@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/islamabad

Zastupitelský úřad se nachází v centru hlavního města a je od letiště vzdálen cca 25 km, cesta trvá přibližně půl hodiny.
Hromadná doprava v evropském pojetí zde neexistuje, jedinou možností přepravy je taxi. Orientačním bodem je market v
sektoru F/6.

Honorární konzulové:

Honorární konzulát v Karáčí pro provincii Sindh a Balůčistán
Honorární konzul: Mohammad Ahmed ANSARI
Adresa: 6-B, 15 South Street, Defence Housing Authority, Phase 2, Karachi
Mobile: +92 333 2378 144
Fax: +92-21-3583 2894 ; +92-21- 3586 2285
Telefon: +92-21-3587 0458; +92-21- 3583 1204/205
E-mail: karachi@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek ; 10.30 - 13.30

Honorární konzulát Lahore pro provincii Pandžáb
Honorární konzul: Kamal MONNOO
Adresa: 87/P, Gulberg-2, Lahore
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Telefon: +92-42-111 850 850
Fax: +92-42-3571 8206
Mobile: +92-333-6544445
E-mail: lahore@honorary.mzv.cz

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

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor států Asie a Pacifiku
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Telefon: +420 224 182 167
E-mail: asie@mzv.cz

Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
Tel. +420 224 182 951
E-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik II
Odbor 51600
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel. +420 224 852 749
E-mail: jarosp@mpo.cz

Czech Trade, CzechInvest, Czech Tourism ani Česká centra nejsou v teritoriu zastoupeny.

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

• Záchranka, ambulance 15, 1122, 51/2275713, 51/2827844
• Policie Islámábád 15, 051-9107611, 9203333
• Dopravní policie 1951, 130
• Požárníci 16, 1122
• Odstraňování bomb 15
• Informace o letovém spojení 114
• Informace o dopravní situaci 117
• Shifa International Hospital - nemocnice pro cizince 051-8463666, 8463055, 8463000
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• Dětská nemocnice 51/9261170-79
• Vojenská nemocnice 51/561116
• Elektřina - zákaznický servis 51/9217579-80
• Plyn - zákaznický servis - plyn 1199
• Motorway - dálniční pohotovost - 130

7.4 Internetové informační zdroje

Vládní instituce:

• Vláda Pákistánské islámské republiky www.pakistan.gov.pk
• Engineering Development Board www.engineeringpakistan.com
• Státní televize PTV www.ptv.com.pk
• Státní rozhlas www.radio.gov.pk
• TDAP - Trade Development Authority of Pakistan www.tdap.gov.pk
• Board of Investment www.pakboi.gov.pk

Tisk:

• Dawn www.dawn.com
• The News www.jang-group.com
• The Nation www.nation.com.pk
• The Business Recorder www.brecorder.com
• The Frontier Post www.frontierpost.com.pk

Stránky Evropské komise v Pákistánu: www.eeas.europa.eu
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