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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

• Oficiální název státu: Republika Pobřeží slonoviny (République de Côte d'Ivoire)
• Prezident: Alassane Dramane Ouattara
• Složení vlády: viz následující link - www.gouv.ci

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

Počet obyvatel: 24 331 436 (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,91 %

Složení podle věkových skupin:

• 0-14 let: 37,94 %
• 15-24 let: 20,95 %
• 25-54 let: 33,53 %
• 55-64 let: 4,25 %
• 65 a více: 3,34 %

Národnostní složení:

Pobřeží je velmi slož. kmenovou mozaikou (60 skupin). Hlavní etnické proudy (dle lingv. příbuznosti):

• akan (32,1%, střed, jiho-východ, zj. baoulé, resp. abron, abouré, adioukrou, agni, appolloniens, ébrié, ad.);
• voltaïque/gur (17,6%, severovýchod, mj. kmeny sénoufo, lobi, ad.);
• mandé/mandingue (26,5 %, severozápad, zj. malinké, resp. barbara, dan, dioula, foula, ad.);
• krou/mangwé (11 %, jihozápad, zj. kmen bété);
• další (2,8 %).

Početně zanedbatelná, ale ek. akt. je libanonská (130.000) a francouzská, belgická a německá (20.000) menšina. V posl.
době rychle roste čínská migrace. Clk. počet cizinců není znám, odhaduje se až na 5 mil. (rarita - tj. téměř 1/3 obyv.), zj.
Burkinabci (3 mil.), Ghanci (500.000), Liberijci (100.000), Evropané (do mil.), další (Američané a Syřané 100.000).

Náboženské složení:
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• muslimové 40,2 %
• křesťané 19,4 %
• dalsí vyznání 16,7 %
• tradiční náboženství: 11,9 %

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

1256 1403 1532 1381 1463

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012 2013 2014 2015 2015

10,7 9,3 8,8 8,9 7,5

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012 2013 2014 2015 2016

1,3 2,6 0,4 1,2 1

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

9,4 9,4 9,4 9,3 9,3

podle údajů WB, World Development Indicators

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 15,2 20,8 22,3 22,4 20,8 20,6

Výdaje 18,5 23,4 24,3 24,6 24,0 24,0
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Saldo -3,3 -2,6 -2,0 -2,2 -3,5 -3,4

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,66 -0,32 -0,42 0,51 -0,32 -0,77

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh (v % HDP)

2012 2013 2014 2015 2014

45,1 34,3 44,8 47,8 48,8

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 316 3 928 4 243 4 478 4 716 -

podle údajů IMF, EIU

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Vláda podporuje volný pohyb kapitálu. Bankovní systém je rel. rozvinutý, diverzifikovaný, s dostatečným krytím.

V současnosti má aktiva v zemi více než 20 komerčních bank, v mnoha případech se zahr. majetkovou účastí (Access Bank
Côte d'Ivoire, Banque atlantique de Côte d'Ivoire, Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire,
Banque internationale de l'Afrique de l'ouest, Banque pour le financement de l'agriculture, BGFI Bank, Banque de l'habitat
de Côte d'Ivoire, Banque nationale d'investissement, Bank of Africa, Bridge Bank Group, Banque sahélo-saharienne pour
l'investissement et le commerce, Banque régionale de solidarité, Caisse nationale de crédit et d'épargne, Citibank CI, s.a.,
Cofipa Investment Bank, Diamond Bank, Ecobank CI, Garanty Trust Bank, Société générale de banques en Côte d'Ivoire,
Société ivoirienne de banque, Standard Chartered Bank CI, United bank for Africa a Versus Bank) a 1 kreditní instituce
(Alios Finance). Postupně se obnovuje i síť poboček na severu území.
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S sebou se nicméně doporučuje vézt kreditní kartu či dostatek eur. Výběr F CFA v místě je nákladný a mnohdy časově
náročný – na mnoha místech (býv. rebelský sever) dokonce nemožný (bankomaty jsou k dispozici v zásadě pouze
v abidjanských, san-pedroských a yamassoukroských bankách SGBCI a BICICI). Výměna peněž na neformálním trhu se
zásadně nedoporučuje – v zemi koluje množství padělaného oběživa.

Další informace na webu www.apbef-ci.org.

1.7 Daňový systém
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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 11,84 12,43 12,7 11,84 -

Dovoz 8,91 8,91 9,4 9,53 -

Saldo 2,93 2,13 2,11 2,31 -

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: EIU

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

• Dovoz zboží do Pobřeží slonoviny směřuje z Francie, Nigérie a Thajska.
• Vývoz z Pobřeží slonoviny směřuje do Francie, NL, USA, Nigérie a Itálie.

Zdroj: www.economywatch.com

2.3 Komoditní struktura

• Nejdůležitějším vývozním artiklem je kakao, káva, ropa, bavlna, tropické ovoce (banány, ananasy), ořechy, dřevo,
palmový olej, ryby.

• Nejdůležitějším dovozním artiklem jsou zj. PHM, kapitál, potraviny, dopravní stroje, spotřební zboží.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Vláda doufá, že během post-krizové obnovy dokáže do 2020 v zemi zdvojnásobit investice. Implementuje otevřený ek.
model, podporuje rozvoj soukromého sektoru, tržní tvorbu cen. Mezi domácími a zahraničními investory nejsou činěny
rozdíly, neexistují sektorové limity, lustrování investic, opatření znemožňující asociace či spojování investic.

První exportní zóna (pro ICT a biotechnologie, VITIB) byla zřízena v Grand Bassam v 2008, zájem (pouze 50
společností) nenaplnil očekávání. Další projekty (San Pedro) zatím nepostoupily, zj. kvůli vstupním nákladům (přístavné,
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překladiště).

Další informace na webu www.cepici.ci.

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

K nejvýznamnějším investorům patří Francie; Indie a Čína; Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, Libanon a Rusko.

Mezi největší projekty se mj. řadí francouzské SCDM Energie of France (437 mil. USD do rozvoje produkce plynu/offshore
– spol. vlastní 40 % fy Foxtrot Internationale, plyn dodává do abijanských elektráren v Azito a Ciprel; Consortium
Socoprim (Bouygues Travaux Publics) za 290 mil. USD rekonstruuje 6,4 km dálnice,1,5 km most přes lagunu a centr.
křižovatku v Abidjanu či CMA-CGM (která za 550 mil. eur do 2016 na trojnásobek rozšiřuje abidjanský přístavní terminál.

Další informace na webových stránkách www.tradingeconomics.com, www.cci.ci.

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

Hlavní priority ivorijské vlády

Ivorijská vláda realizuje ambiciózní program výstavby infrastruktury, který spojuje výstavbu moderní infrastruktury
s poválečnou obnovou. Hlavními prioritami je výstavba energetiky a dopravní infrastruktury (silniční, železniční
komunikace i přístavy). Dalšími prioritními úkoly je geologický průzkum (hledání nalezišť železné rudy, ropy, zemního
plynu a dalších nerostů), zajištění pitné vody (zásobníky, výstavba úpraven, vrtání studní) a modernizace zemědělství
(pěstování kaučuku, kakaa atd.).

Řada zakázek se vztahuje k modernizaci a rozšíření přístavu v San Pedro. Jedná se vedle Abidžanu o jeden ze dvou
největších přístavů země, cca 300 kilometrů na západ od Abidžanu. Podle mnohých má San Pedro v budoucnosti velkou
šanci stát se jedním z hlavních dopravních center západní Afriky, protože může nabídnou optimální překladiště i pro
řadu afrických vnitrozemských států.

25. 10. 2015 se v zemi konaly prezidentské volby, které byly zejména ze strany investorů pozorně sledovány, vzhledem
k občanské válce která následovala po předchozích volbách. Ve volbách opětovně zvítězil Alassane Ouattara.
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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

Delegace EU v Republice Pobřeží slonoviny
Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble Unioneuropéenne
01 BP 1821 Abidjan 01
Tel. +255 20 31 83 50
Fax. +255 20 21 40 89
Email: delegation-ivory-coast@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU patří mezi hlavní obchodní partnery Pobřeží slonoviny. Exportuje především do Německa (9,2 %), Nizozemska (7,6 %)
či Francie (6,2 %). Mezi největší dovozce do Pobřeží slonoviny patří Francie (13 %).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce EU v Pobřeží slonoviny jsou stanoveny v Národním indikativním programu na léta
2014-2020. Patří mezi ně tzv. good governance, demokracie, právní stát, udržitelný a spravedlivý sociálně-ekonomický
rozvoj. Více informací naleznete na webuwww.eeas.europa.eu.
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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
Pobřeží slonoviny

5 208 11 865 10 649 21 241 14 734

Dovoz ČR z
Pobřeží slonoviny

47 369 23 734 44 407 37 852 34 185

Bilance -42 161 -31 869 -23 758 -16 612 -19 451

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny v roce 2014 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

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

40 Kaučuk a výrobky z něj 767 517

08 Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů
melounů

105 728

26 Rudy kovů strusky popely 30 5480

71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky
bižuterie

14 667

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

11 425

44 Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 677

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace
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Kód zboží Název zboží Hodnota (tis. CZK)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

216 578

87 Vozidla motorová traktory kola aj
vozidla

160 049

28 Výrobky chemické sloučeniny kovů
zemin prvků

40 607

52 Bavlna 29 093

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku
TV obrazu

21 624

63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené
hadry

11 833

Zdroj: Český statistický úřad

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

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

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Pobřeží slonoviny.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla
v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V nedávné době zde ČR nerealizovala žádné projekty.
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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 těžařský a zemědělsko-potravinářský průmysl, energetika,
telekomunikace.

Aktuální sektorové příležitosti pro Pobřeží slonoviny

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

5.2 Kalendář akcí

Reg. význam má národní obchodní veletrh („Foire multiculturelle de Côte d'Ivoire“).

Další informace na webu www.fmici.com.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Ivoirijský úřad pro copyright (BURIDA) zavedl k prevenci padělků (a ochraně audio, video a literárních a uměleckých děl a
počítačových programů) od roku 2004 označení a certifikační nálepky, od 2006 inicioval soudní řízení. V 2010 byl schválen
nový zákon o copyrightu (s přísnějšími trestně-právními postihy).

Systém je však v zásadě dosud nefunkční (mj. i z důvodu vnitřních sporů v dohlížecím orgánu), implementace opatření
neadekvátní. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

Další informace na webu www.burida.ci.

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

Získávání informací o ivorijských firmách – důležité kontakty:
• Zlaté stránky frankofonní Afriky - obsahují kontaktní informace malých a středních firem řady afrických zemí
• Hospodářská a průmyslová komora Pobřeží slonoviny – může pomoci s hledáním místního partnera, ověřit jeho

registraci atd.
• Centrum pro podporu investic na Pobřeží slonoviny – centrum poskytuje operativně informaci o investičních

příležitostech, pomáhá hledat místní partnery. V případě vážného zájmu může spoluorganizovat program obchodní
delegace. Nabízí možnost registrace firmy v Pobřeží slonoviny do 24 hodin.

• Hlavní informační portál ivorijské vlády – obsahuje informace o hlavních politických událostech a spojení na
internetové stránky jednotlivých rezortních ministerstev

• CIE – Ivorijská společnost pro elektrickou energii
• SODECI – Společnost pro zásobování vodou v Pobřeží slonoviny
• Konzultační skupina pro národní rozvojový plán (rozvojové projekty ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru)
•

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

Dovozní režim je rel. liberální, neexistují zásadní množstevní, teritoriální či jiná omezení.

Turisté /nad 15 let) mohou bez poplatku dovézt až 200 cigaret či 100/25 doutníků (100 cigarillos, 25 cigars) nebo250
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gtabáku, 1 láhev vína a 1 láhev tvrdého alkoholu, 1/2 toaletní vody a ¼ l parfému. Na celnici musí být deklarován dovoz
videokamer (složen deposit). Z dovozu videokazet se platí daně.

Další informace na webových stránkách www.douanes.ci a www.doingbusiness.org.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Kontakt na agenturu pro podporu investic: www.cepici.gouv.ci

Zákl. kroky registrace:
• Složení zákl. kapitálu a notářská certifikace („attestation de dépôt“). Trvání min. 10 dní prostřednictvím banky či 15

dní prostřednictvím notářské kanceláře. Poplatek 10 % kapitálu (pokrývá notáře/18.000 F CFA; stamp duty/500 F CFA
za str. textu a registraci).

• Předložení 2 výpisů z trestního rejstříku ředitelů společnosti. Trvání 4 dny. Poplatek3.000 FCFA).
• Registrace statutu (v „Direction de l´enregistrement et du timbre“, do měsíce od podpisu statutu, v opačném případě

se poplatky za registraci a stamp duty zdvojnásobí). Trvání 7 dní. Poplatky: kapitál do 5 mld. F CFA: 0,6 %, vyšší suma:
0,2 %.

• Publikace registrace (v Journal officiel či v tištěných médiích - v případě médií je třeba na místním městském úřadě
za2.100 FCFA legalizovat 3 výtisky). Trvání do 5 dní (publikaci je třeba učinit do 15 dní od registrace). Poplatky 8.760
FCFA za řádek textu.

• Předložení publikace v obch. rejstříku („Registre du commerce et du crédit mobilier“). Trvání 3 dny. Poplatky 55.000
FCFA. Součástí je registrace všech souborných podkladů a získání tzv. „Déclaration de constitution de société“.
Formuláře lze získat v Obchodní a průmyslové komoře.

• Daňová registrace na MF („Déclaration fiscale d'existence“) – získání DIČ („numéro de compte contribuable“) a
zaplacení (předem) tzv. „daně z licence“ („patente“ – kalkulována na zákl. odhad. ročního obratu společnosti a
nákladů za pronájem obchodní adresy).

• registrace zaměstnanců ve „Fonds de sécurité sociale nationale“ (předkládá se číslo registrační číslo firmy a DIČ,
potvrzení o zaplacení utilit (elektřina, voda) a ID ředitele podniku) - číslo soc. registrace („numéro matricule“) je
následně vygenerováno elektronicky. Trvání den, bez poplatku) a v „Caisse nationale de prévoyance sociale“
(předkládá se registrační formulář a „číslo soc.pojištění“ zaměstnance, ID nebo rodný list, snubní list a rodné listy dětí
zaměstnance, 2 fotografie – všechny dokumenty s kopií. Trvání den, poplatek:10.000 FCFA).

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

Inzeráty v médiích, reklama v rozhlase.

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

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou
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(soudem, místním arbitrážím soudem). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zapokomponovat ustanovení, na
základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi či mez. obch. arbitráží, při řešení sporů dát přednost
mimosoudnímu jednání.

(Místní soudní systém trpí celou řadou nedostatků, vymáhání práv je nejen velmi zdlouhavé (kauzy jsou někdy i po desítky
let přesouvány ze soudu na soud), drahé a s otevřeným koncem. Většina soudců je spol.-pol. i finančně ovlivnitelná,
většina případů, do nichž je zapojen zahr. investor, končí proti jeho zájmům. Soudy většinou ani nerespektují rozsudky
zahr. tribunálů).

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

Obecné společenské normy

Velký vliv na spol. život má silná religiozita obyvatel (místní náb. zvyklosti a tradice je třeba v plnosti respektovat).
Homosexualita sice není nominálně zločin a všeobecně se toleruje, v případě form. stížnosti na policii může ovšem dojít
k postihu (za „veř. nepřístojnost“/„chování v rozporu se všeob. standardy“).

Dodržování časových harmonogramů bývá volnější. Jakkoli hostitel většinou přichází se zpožděním, od návštěvníka se
očekává dochvilnost a - v případě neplánované absence - vždy předem omluva, vysvětlení.

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je francouzština, znalost ostatních jazyků (angličtina) je menší.

Význam spol. a rodinných známostí a osobních kontaktů (navázání prvotního vztahu, mnohdy až po týdnech trpělivých
jednání, př. spol. oběd) je pro uzavírání obchodů zásadní. Ke spol. úzu patří, že vedoucí jednání (hostitel) uspořádá pro
účastníky v hotelu či restauraci spol. akci. Víceméně automaticky se počítá s menšími věcnými dary a pozornostmi.

K dispozici je třeba mít vizitky (ve větším množství - distribuce - i opakovaná - se očekává v případě všech účastníků
jednání).

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat s relativně vysokou mírou byrokracie a
korupce.

Pozdravy se řídí všeob. zásadami slušnosti (v obch. styku je třeba zdravit s využitím formálního i profesního titulu a velmi
zdvořilého registru jazyka (pane ministře, je pro mne velkou ctí se s Vámi setkat…). S nepochopením budou přijata
jakákoli neformální gesta či vtipy, familiární dotazy či komentáře či. Naprostým tabu jsou pol. komentáře.

Při prvním setkání si partneři třesou rukama (odstup od ostatních zhruba půl metru). Stisk má být srdečný, nikoli ovšem
nepříjemně tvrdý. Jiné dotyky (poklep po zádech, ad.) nejsou povoleny.

Při pozdravech je třeba vzít v potaz etnicko-religiózní příslušnost partnera (země je kulturně velmi rozmanitá, většina osob
je tudíž tolerantní, zvláštní ohledy je ovšem třeba dbát na konzervativní muslimské komunity, kde není povolena diskuse
mezi muži a ženami).

Doporučuje se udržovat stálý oční kontakt (signál, že je partnerovi skutečně, se zájmem nasloucháno a že je respektován).
Za nepřijatelná jsou považována obvyklá nestandardní gesta (ukazování na osoby, o nichž je řeč; vztyčování
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prostředníčku, říhání, krkání; ad.).

Ivoirijská společnost je silně hierarchická, zvláštní ohledy jsou automaticky věnovány starším a váženějším osobám.

Lidé vyššího postavení požívají velké úcty (osoby z vyšších spol. vrstev vládou velkou mocí i prostředky, osoby z nižších
vrstev jsou považovány za bezvýznamné, automaticky s výrazně menšími příjmy/fyz. práce je fin. podhodnocena).

Od úspěšných členů rodiny se ovšem na druhou stranu obratem očekává příspěvek ostatním - na vzdělání, zdravotní
potřeby, k zaměstnání, fin. podpora obecně, ad. Všichni o nichž se ví, že zdroji disponují, ale dělit o ně se odmítají, jsou
vystaveni velkému spol. tlaku (nařčení z čarodějnictví, pokusy o otrávení, ad.).

Při rozhovoru s význ. členem domácí komunity či s místním podnikatelem je třeba pozorně naslouchat (mluvčího za
žádných okolností nepřerušovat) a rozhovor z počátku věnovat pouze neutrálním tématům (spol. konverzace o zemi,
kultuře, počasí, ad.). Prezentace projektu, podniku, osobních zkušeností ad. se ihned po setkání neočekává.

Zvláštní pozornost je věnována oblečení. Velký zřetel je věnován všem of. spol. podnikům (návštěvy, slavnostní
inaugurace, festivaly, ad.), velkou péči os. vzhledu věnují zj. ženy.

Státní svátky a pracovní/prodejní doba

Fixní:

• 1. leden (Nový rok)
• 1. květen (Svátek práce)
• 7. srpen (Den nezávislosti)
• 15. srpen (Nanebevzetí)
• 1. listopad (Všech svatých)
• 15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)
• 7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët-Boigny/ho)
• 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé:

• Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
• Mouloud (Prorokovo narození)
• Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti)
• Nanebevstoupení
• Letnice
• Velikonoce
• Laila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)

Od 11.4.2011 byl zaveden tzv. „nepřetržitý (prac.) den“ (journée continue) - 8 h prac. den se dělí na 5h dopoledne
(7.30–12.30h) a 3h odpoledne (13.30–16.30h).

Mezinárodní letiště v Abidjanu je otevřeno neustále, pozemní hraniční přechody od 8.00 do 18.30h.

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

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na
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Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně (předložit je třeba vyplněný formulář se 2 fotografiemi, potvrzení o ubytování i
„další doklady, které si pobřežní ZÚ vyžádá“). Další informace na webu www.diplomatie.gouv.ci.

Většina zahr. nemocnic a klinik je akreditována Mezinárodní komisí (1994-).

Ke vstupu do Pobřeží slonoviny je třeba potvrzení o vakcinaci proti žluté zimnici (není – li doklad předložen, vyžaduje se
očkování na místě- za poplatek). Doporučuje se veškeré zákl. očkování proti nakažlivým onemocněním (tyfu, obrně,
tetanu, dipthérii, meningitidě i žloutence typu A i B).

Pobřeží slonoviny je silně malarická oblast, opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV.
Častá jsou průjmová onemocnění, dengue, filariasis, leishmaniasis, onchocerciasis (říční slepota), afr. trypanosomiasis
(spavá nemoc) a jiné nemoci přenositelné hmyzem, tuberkulóza. Případná zdravotní rizika je nutno před cestou
konzultovat. S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci. Pít
je záhodno pouze balenou vodu, zeleninu a ovoce omývat v desin. vodě, veškeré potraviny převařovat, jíst horké

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• www.formation.gouv.ci (Ministère de l'emploi)
• www.lemoci.com (Moniteur de commerce international)
• www.cepici.gov.ci

Zahr. pracovníci dle odhadů tvoří až 1/3 prac. síly.

Dle zákona z 2004 musí být prac. pozice na trhu min. 2 měsíce, než-li je, neobsazená, zaplněna cizím st. příslušníkem (a to
za předpokladu, že po 2 letech bude zaplněna Ivoirijcem).

(Do 2007 museli zahraniční pracovníci disponovat i tzv. pobytovou kartou („carte de séjour“), náklady na niž ročně
představovaly měsíční plat. Karta byla zrušena po protestech ČZ UEMOA, s argumentem, že jde proti logice volného
pohybu osob v rámci reg. sdružení/čl. 91 smlouvy o UEMOA).

Dle Zákoníku práce (Code du travail) mohou všichni občané Pobřeží (krom policistů a vojáků) protestovat proti prac.
podmínkám. Odbory (Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire) sdružují 42 % práce-schopných obyv. (87 % ve veř.
sektoru), jejich vliv je však rel. slabý (min. mzda 36.607 FCFA, nástup do důchodu 55 let, prac. doba 40h týdně).

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Většina zahr. návštěvníků v Abidjanu využívá Polyclinique internationale Ste Anne-Marie (PISAM, 00225/22.44.51.32)
disponující nepřetržitou pohotovostní službou (24/7). Na pediatrii a gynekologii se specializuje Clinique Bleuets,
00225/22.41.72.08). Mimo metropoli jsou zdr. zařízení řídká.

Ve vážnějších případech odlet do ČR. Při ošetření v místě (které lze doporučit jen v naléhavých případech, většina lékařů
nadto komunikuje pouze ve francouzštině) je nutné disponovat hotovostí, na pojištění většinou není brán zřetel. Léky (i
svět. značek, nikoli novinky) jsou sice rámcově k dispozici, nejnutnější se nicméně doporučuje vzít s sebou.

Další informace na webu www.mdtravelhealth.com.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

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

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

V Pobřeží slonoviny nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

• policie: 111/170 (20 22 20 30)
• požárníci: 180
• záchranná služba: 185 (22 44 34 45)
• dotazy na tel. čísla (Télécom): 120
• přesný čas: 129
• modří andělé: 179/175/190
• letiště: 21 75 79 01 (02)

7.4 Internetové informační zdroje

• www.izf.net
• www.premierministre.ci
• www.integration.gouv.ci
•
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