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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 států: Burkina Faso

Složení vlády:

• Prezident: Roch Marc Christian Kaboré
• Premiér: Paul Kaba Thieba
• Aktuální složení vlády naleznete na webovém odkazu: www.gouvernement.gov.bf

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

Počet obyvatel: 18,42 mil. (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3,18 %

Složení podle věkových skupin:

• 0-14 let: 45,2 %
• 15-24 let: 20,08 %
• 25-54 let: 29,13 %
• 55-64 let: 3,14 %
• 65 a více: 2,45 %

Národnostní složení:

Etnické skupiny (přes 60):

• Mossi (52,5%)
• Lobi (2,5 %)
• Bobo (4.8 %)
• Fulani (8,4%)
• Gurma (6.8 %)
• Touareg (1,9 %)
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• další (7%)

Náboženské složení:

• muslimové 61,6 %
• křesťané 23,2 % (převážně katolíci)
• animisté 7,3%
• prostestanté 6,8 %
• animisté 7,3 %

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.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012 2013 2014 2015 2016

679 717 717 615 652

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

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

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012 2013 2014 2015 2016

3,8 0,5 -0,3 0,9 1,6

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

3,1 3,1 6,6 3,1 3,1

podle údajů WDI, World Development Indicators

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 22,4 23,9 21,4 22,3 21,8

Výdaje 25,5 27,8 23,3 24,8 24,9

Saldo -3,1 -3,9 -1,9 -2,5 -3,1

* odhad
Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook

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

Stav běžného účtu

2012 2013 2014 2015 2016

-0.80 -1.35 -1.1 -0.62 -0.62

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh (v % HDP)

2012 2013 2014 2015 2016

28,4 28,7 28,5 33,2 36,3

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy kromě zlata (v mil. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

1 024 1 099 - 636 -

podle údajů WDI, World Development Indicators
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je pod dohledem Západoafrické centrální banky (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
BCEAO), jež určuje monetární politiku. Hlavními komerčními bankami jsou:

• Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso/BICIA-B
• United Bank of Africa/UAB
• Société Générale de Banques du Burkina/SGBB
• Banque Commerciale du Burkina (Arabo-Libyan)/BCB
• Ecobank
• Bank of Africa
• Banque Sahelo-Sahélienne pour l'Investissement et le Commerce/BSIC
• Coris Banque International; Banque Atlantique.
•

1.7 Daňový systém

Více informací na webu www.dgi.gov.bf.
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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

Vývoz 2,34 2,72 2,3 2,2 3,4

Dovoz 2,58 4,29 3,5 3,9 4,4

Saldo 0,24 -1,43 -1,2 -1,7 -1

* odhad
Údaje jsou mld. USD
Zdroj: African Economic Outlook

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz zboží do Burkiny Faso směřuje z Pobřeží slonoviny (17,4 %), Francie (15 %), Ghany (5 %) a Toga (4,6 %).

Vývoz z Burkiny Faso směřuje do Švýcarska (1390 mil. USD), Číny (179 mil. USD), JAR (144 mil. USD), Singapuru Indonésie
a Francie.

2.3 Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem je zlato (152 mil. USD), bavlna (537 mil. USD) a rafinovaná ropa (202 mil. USD).

Nejdůležitějším dovozním artiklem je rafinovaná ropa (866 mil. USD), cement (105 mil. USD) a léky (256 mil. USD).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

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

FDI se ročně pohybují kolem 40 mil. USD ročně.

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

Informace o podmínkách vstupu na burkinabský trh:

• www.cp-investburkina.bf
• www.theiguides.org/guides/Burkina_Faso.pdf
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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

Délégation de l'Union Européenne au Burkina Faso
1500, Avenue Kwamé N'Krumah, 01 BP 352 Ouagadougou 01
Tel: (226) 25.49.29.00
Fax: (226) 25.49.29.99
Email: delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi členskými státy EU a Burkinou Faso zůstávájí stále omezené. Vývoz do Burkiny Faso v roce 2014 byl
pouze 588 milionu eur, burkinabský import do EU se v roce 2014 pohyboval okolo 180 mil. eur.

Přesto je Evropská unie nejdůležitějším obchodním partnerem Burkiny Faso. EU zaujímá 32 % zahraničního obchodu BF,
následuje Pobřeží slonoviny - 18 % (především dovoz) a Čínou - 6,8 % (hlavně vývoz do Číny).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Lisabonská smlouva potvrdila závazky EU ohledně rozvojové spolupráce vycházející z předcházejícíh dohod. Stanovené
parametry jsou:

• Politika EU v oblasti rozvojové spolupráce je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti EU. Politika rozvojové
spolupráce Unie a členských států se navzájem doplňují a posilují.

• Hlavním cílem EU v této oblasti je snížení až kompletní vymýcení chudoby. EU přihlíží k cílům rozvojové spolupráce
při provádění politiky, mající vliv na rozvojové země.

• EU a její členské státy dodržují závazky a přihlížejí k cílům, které schválily v rámci Organizace spojených národů a
dalších příslušných mezinárodních organizací.
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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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz ČR do
Burkiny Faso

1807 3645 2052 3992 3158

Vývoz ČR z
Burkiny Faso

698 1730 101 71 139

Bilance 1109 1915 1952 3021 3019

údaje v tis. USD
zdroj Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)

28 Chemické výrobky 1285

85 TV 790

52 Bavlna 786

84 Kotle, reaktory 333

87 Traktory, motorová vozidla 221

Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace
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Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)

12 Průmyslová sláma, semena 24

08 Ořechy, ovoce 19

61 Oděvy pletené, háčkováné 16

39 Plasty a výrovky z nich 2

zdroj Český statistický úřad

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je bezvýznamná.

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

V posledních letech neinvestovala dle dostupných údajů v Burkině Faso žádná česká firma.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v Burkině Faso realizovala několik rozvojových projektů (zásobování města Toma pitnou vodou, příspěvek k
rekonstrukci sirotčince v ouagadougském Kisito). V širší oblasti Sahelu působí Arcidiecézní charita Praha (v 2011–2012
přispívala na taiwan. projekty v burkinabských rozvodech solární energie a počítačů do škol). V září 2011 věnovalo MZV
prostřednictvím Světového potravinového programu záp.-africkým státům 3 mil. humanitární pomoci. Pomoc směřovala
zj. podvyživeným dětem do Burkiny Faso, resp. lidem, kteří byli nuceni opustit domovy v souvislosti s povolebním
konfliktem v Pobřeží slonoviny.
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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

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice zůstává zemědělsko – potravinářský průmysl a těžba nerostných surovin.
Vzhledem k nejaktuálnějším aktivitám mezi Burkinou Faso a Českou Republikou v oblasti obranného průmyslu jsou další
možnou exportní položkou zbraně a zbranové systémy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Burkinu Faso

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

5.2 Kalendář akcí

Veletrh řemeslných prací (Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO).
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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

Situace v Burkině Faso je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve většině zemí
oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, často malá serióznost partnera, vysoký podíl
korupce…) existují i specifické faktory (konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky -
Libanonci, Číňané; dovozci luxusního zboží stejně jako důlní firmy většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce),
resp. orientace na tradiční (především frankofonní) dodavatele a dosavadní neexistence bilaterální smluvní základny.

Navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozce, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty, je základní
podmínkou úspěšného obchodu.

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

• www.douanes.bf
• www.gouvernement.gov.bf

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základní kroky jsou: podání žádosti o vystavení oprávnění k příslušnému výkonu a zřízení ek. subjektu, zápis do obch.
rejstříku, registrace zaměstnanců a získání dlouhodobého povolení k pobytu.V případě společnosti s ručením omezeným
a akciové společnosti jsou vyžadovány notářem sepsané stanovy společnosti. Většina úkolů spojených s registrací firmy se
vyřizuje na centrální registratuře (Centre des guichets uniques).

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

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem ke struktuře vzdělanosti a nákladům omezený dosah. Největší dosah/ohlas má
reklama v rozhlasovém vysílání.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Burkina je členem Světové i Africké organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO;
African Intellectual Property Organization, AIPO). Smlouvy o copyright (WIPO Copyrights Treaty, WCT; WIPO
Performances and Phonograms Treaty, WPPT) ratifikovala v 1999. Implementací (WTO Trade-Related Intellectual Property
Rights/TRIPS) je pověřen Úřad pro copyright (Bureau burkinabè des droits d’auteurs, BBDA) při Ministerstvu kultury,
umění a turistiky. Faktem nicméně je, že vzhledem k existenčním problémům Burkiny Faso nepatří ochrana duševního
vlastnictví mezi vládní priority. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

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

Osob. vlastnictví chrání Civilní a Obchodní zákoník Burkiny Faso. Od 2006 fungují Obch. soudy, v 2007 bylo v Obch. a
průmyslové komoře otevřeno Obchodní arbitrážní středisko (Centre d'Arbitrage et de Règlement des Litiges
Commerciaux). Do kontraktů v Burkině Faso ovšem občas netransparentně, ad hoc zasahují vlád. orgány. Počítat je třeba i
s vysokými poplatky a korupcí.

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra dosud případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou,
nezaznamenal. Při řešení obchodních sporů je ovšem vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, resp. do
kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Burkinu Faso.

Burkinabský trh je dlouhodobě orientován především na cenu. Nízká koupěschopnost většiny obyvatelstva tlačí dovozní
ceny na minimum. Dovozci hledají laciné nákupní možnosti, často na úkor kvality. Významnou část dovozu tvoří použité
výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před
technickými novinkami.

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v suchém, prašném i naopak vlhkém prostředí, v
teplotách kolem 35-45

o
C, při značném kolísání (a výpadcích) elektrického napětí (tj. riskantní jsou např. dodávky strojů s

elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické podnebí). Chybí kvalifikovaná prac. síla, infrastruktura je nízké úrovně.

Česká firma musí být připravena i na nestandardní, ne zcela přehledné, zdlouhavé postupy partnerů. Nezbytnou
podmínkou obchodu je stoprocentně zajištěná platba předem, či neodvolatelný akreditiv.

Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný. Doporučuje se dobře ošetřit platby (při vývozu platba předem, popř.
neodvolatelný akreditiv potvrzený prvotřídní bankou; při dovozu za odebírané zboží předem neplatit).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
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Burkina Faso je muslimská země se silným respektem k tradiciím. Velmi přísně je trestána homosexualita i překupnictví
drog.

Zakázáno je fotit vládní i vojenské budovy. Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) se doporučuje nosit po
celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město.

Soc. zvyklosti se řídí obecnými zásadami slušnosti. Zdravit je třeba s využitím profesního či formálního titulu (pane, paní,
slečno) a potřesením pravé ruky (osoba v podřízeném postavení přidržuje levou rukou loket pravé ruky-levou rukou nelze
ani zdravit ani platit či jíst), v přátelském styku poklepem na ramena či symbolickým objetím. Odpovídat je třeba na
veškeré pozdravy, ctít autority, hierarchii (věk). Nevhodné jsou upřené pohledy i opakované otázky.

U cizinek se toleruje, že pijí alkohol či se v ulicích pohybují bez doprovodu.

Rozvinutá je non-verbální komunikace (stisknutí prstů do dlaně znamená „pojďte sem“, syčení přilákání pozornosti,
klepnutí jazykem souhlas, atd.).

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (až o 2h). Jednání jsou často odkládána, obchodní
partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví (od cizinců se však automaticky očekává, že přijdou včas). Při přípravě
a plánování jednání je zpravidla (i s ohledem na dopravní potíže) nutné plánovat až několikadenní rezervu, při vyřizování
obchodních (ale i administrativních) záležitostí počítat s relativně dlouhou čekací dobou, vysokou měrou byrokracie a
korupce. Doporučuje se mít k dispozici dostatek vizitek. Před vlastním jednáním se očekává spol. konverzace (zdraví,
rodina, prac. den, ad.). Jednání bývá zdlouhavé, vyčerpávající, emotivní, naprosto vyloučeno není smlouvání. Při jednáních
se neočekávají dary, při pozváních jsou naopak naprosto nezbytné (min. květiny, čokoláda, ad.), doporučuje se je předávat
oběma rukama. Význam známostí a osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Jednacím jazykem je francouzština, znalost anglického jazyka je většinou nízká.

Fixní svátky
• 1. leden (Nový rok)
• 3. leden (výročí převratu z roku 1966)
• 8. březen (Svátek žen)
• 1. květen (Svátek práce)
• 4. srpen (Den revoluce)
• 5. srpen (Svátek nezávislosti)
• 15. srpen (Nanebevzetí)
• 15. říjen ( výročí převratu z roku 1987)
• 1. listopad (Všech svatých)
• 11. prosinec (Den republiky)
• 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé svátky

• islámský Nový rok
• Eid ul-Fitr (Aid el Sagheer)-konec Ramadánu
• Velikonoce
• Mouloud – Prorokovo narození
• Nanebevstoupení
• Eid ul-Adhá/Tabaski (Aid el Kebir) – Svátek oběti
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Pracovní a otevírací doba:
• Obvyklá pracovní doba: 7.30-11.00 (12.00) a 15.00 (15.30) -17.00 (30) (po-pá), 9.00-13.00 (so).
• Obvyklá prodejní doba: 7.30-12.00 a15.00-17.30h (po-pá), 9.00-13.00 (so)
• Obvyklá otvírací doba v restauracích: 11.30-15.00 a18.30-20.30h (celo-týdně)

Mezinárodní letiště v Ouagadoudou: otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 8 do 17.30/18.30h.

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

Vízum je možné obdržet na ZÚ Burkiny Faso ve Vídni, teor. i na hranicích země, ovšem jeho cena v takovém případě
značně kolísá.

Burkina Faso je silně malarická oblast, vysoký je výskyt tuberkulózy. Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se
vakcinace proti meningitidě (bývá občasně vyžadována), tyfu a žloutence typu A i B. Před cestou je záhodno kontaktovat
lékaře, zdravotní rizika předem konzultovat.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• www.mtss.gov.bf (místní síly)
• irc.nacubo.org

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech (k dispozici je pouze
základní vybavení), je nutno platit hotově. Doporučuje se kvalitní cest. pojištění, ve všech vážnějších případech (operace,
stomatologický, gynekologický zákrok) odlet do ČR.
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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

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
P. O. Box 5226, Accra – North
Tel.: (00233) 302 223 540, 302 247 282
Fax: (00233) 302 225 337
E-mail: accra@embassy.mzv.cz
Velvyslankyně: JUDr. Margita Fuchsová

Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Libérie, Pobřeží slonoviny,
Sierra Leone, Togo.

Do lokality ZÚ neexistuje žádné pravidelné dopravní spojení, je třeba použít služeb taxislužby či vlastní dopravní
prostředek.

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 Burkině Faso nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

• 10-10 (24-h tísňová telefonní linka)
• 50-30-66-44 či 50-30-66-45 (lékařská pohotovost)
• 50-36-44-42 či 50-32-60-69 (policie)
• 50-30-32-71, 50-31-33-40 či 80-00-11-45 (gendarmerie)

7.4 Internetové informační zdroje

• www.gouvernement.gov.bf
• www.aib.bf
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