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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 Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

Prezident

• Ernest Bai Koroma

Složení vlády

• viz následující link www.statehouse.gov.sl/index.php/presidential-cabinet
•

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

Počet obyvatel:

• 6,443,098 (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatel:

• 2.35% (2015)

Složení podle věkových skupin:

• 0–14 let: 41.93% (muži 1,228,380/ženy 1,236,475)
• 15–24 let: 18.67% (muži 532,738/ženy 564,828)
• 25–54 let: 31.85% (muži 898,538/ženy 973,908)
• 55–64 let: 3.82% (muži 102,915/ženy 121,864)
• 65 a více: 3.73% (muži 92,777/ženy 126,675)

Národnostní složení:

V zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 35 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry
Leone, či k na jihu žijícím Mende (31 %). Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na
jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených
do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní, je libanonská a indická menšina.
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Náboženské složení:

• muslimové 60 %
• tradiční náboženství 30 %
• křesťané 10 %
•

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

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012 2013 2014 2015 2016

633.801 797.526 803.432 696.122 666.043

Zdroj: podle údajů IMF (2017)

Reálný růst HDP (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

15,212 20.684 4.624 -21.473 -21.135

Zdroj: podle údajů IMF (2017)

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012 2013 2014 2015 2016

18.52 13.81 8.32 8.93 9.07

Zdroj: podle údajů IMF (2017)

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

3,4 3,4 3,3 - -

Zdroj: podle údajů Světové banky (2017)

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

2012 2013 2014 2015 2015

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Sierra Leone

3/16 http://www.businessinfo.cz/sierra-leone © Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

http://www.businessinfo.cz/sierra-leone


Příjmy 15.225 13.367 14.419 15.881 17.723

Výdaje 20.400 15.775 18.123 20.267 23.741

Saldo -5.175 -2.408 -3.704 -4.382 -6.010

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2017)

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 (v mld. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

-1.210 -0.859 -0.911 -0,682 -0.725

Zdroj: IMF (2017)

Veřejný dluh (v % HDP)

2012 2013 2014 2015 2016

36.887 30.781 35.142 43.826 48.122

Zdroj: IMF (2017)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v USD)

2012 2013 2014 2015 2016

477,987,080 532,538,106 600,785,081 620,490,248 -

Zdroj: WB (2017)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka Sierry Leone má pouze omezené nástroje jak kontrolovat objem peněz v ekonomice a inflaci.
Měnová politika je vytvářena zejména vydáváním pokladničních poukázek. Bankovní sektor dále sestává z deseti
komerčních bank: Sierra Leone Commercial Bank, Standard Chartered Bank, Rokel Commercial Bank, Guaranty Trust Bank,
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Union Trust Bank, First International Bank, First Bank of Nigeria, Access Bank, Ecobank, Skye Bank, United Bank for Africa,
Zenith Bank. Procedura jak získát úvěr je stále označována jako poměrně složitá, země má nízký poměr soukromého
zadlužení k HDP. V zemi existuje také systém komunitních bank, které působí zejména v lokálních podmínkách, mimo
dosah hlavních komerčních bank a často se podílí na realizaci vládních rozvojových programů. V zemi působí také několik
pojišťoven.

1.7 Daňový systém

K hlavním položkám patří sociální pojištění (10 %) a daň z kapitálových výnosů (30 %). Daň z ůroků je v zemi ve výši 15 %
a podniková daň je 30 %. Daň za služby a zboží je 15 %.

Informace o daňovém systému Sierry Leone v pdf. podobě, podrobnější informace zde.
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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

Objem exportu (změna v %)

2012 2013 2014 2015 2016

156.220 56.816 2.808 -36.066 69.033

Zdroj: IMF (2017)

Objem importu (změna v %)

2012 2013 2014 2015 2016

19.523 -19.072 -6.838 -1.043 -2.092

Zdroj: IMF (2017)

Export (v milionech USD)

2012 2013 2014 2015 2016

770 1.49 790 582 -

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2017)

Import (v mld. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

1.29 1.2 1.6 1.9 -

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2017)
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Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2012 2013 2014 2015 2016

- 520 290 - - -

Zdroj: Autor

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýraznější destinací pro export ze Sierra Leone je Čína, kam míří 81 % celého vývozu. Z evropských zemí se 2.4 %
podílí na exportu země Beneluxu, poté Francie (1.5 %). 1.5 % se také exportuje do Rumunska, necelé procento tvoří vývoz
do Německa. Spoojené státy přijímají 1.9 % exportu Sierra Leone.

Čína zůstává i nejvýraznějším importérem do Sierra Leone. Čínský dovoz tvoří 12 % importu, následuje Indie s 9 % a
Turecko s 3.9 %. Ze států Evropské unie se na importu do země podílí Velká Británie (9.3 %), země Beneluxu (7.1 %),
Nizozemské království (4.6 %), Francie (3.3 %), Německo (2.6 %) a Španělsko (1.7 %).

Mezi africké importéry do země patří Jihoafrická republika (7.9 %), Pobřeží slonoviny (2.5 %), DRC (2.3 %) a Ghana (1 %).

6.4 % importu tvoří Spojené státy, z Latinské Ameriky Brazílie (4.3 %) a Uruguay (1.4 %).

2.3 Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou diamanty, železná ruda, bauxit, rutil, kakao, káva, zlato, platina, dřevo.

Dováží se potraviny všeho druhu, stroje, spotřební zboží, ropné produkty, chemikálie a oblečení.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V nedávné době vznikla „zvláštní ekonomická zóna“ o rozloze cca 50 ha v blízkosti přístavu ve Freetownu. Vláda Sierry
Leone má v této zóně nabízet úlevy na dovozním a vývozním cle, tříleté daňové prázdniny, urychlené odbavování.

Více informací zde a zde.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací především do těžby. Aktuální informace, které se týkají
investičního prostředí v zemi zde.

Obchod s EU monitoruje následující pdf.

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

Aktuální informace viz: www.investsierraleone.biz a také zde.

Aktuální lukrativní investiční pobídky zde.
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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

The European Union Delegation to Sierra Leone
P.O. Box 1399
Leicester Peak, Regent
Freetown
Sierra Leone
Tel: +232-88-13-6000
Email: Delegation-sierra-leone@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V obchodních vztazích převažuje export zemí EU do Sierra Leone. V opačném případě se jedná o export země do zemí
Beneluxu, Francie, Rumunska, Německa a Velké Británie.

Až 10 % celého importu do Sierra Leone tvoří dovoz z Velké Británie, následují země Beneluxu a Nizozemské království.
Dováží se také z Německa, Francie a Španělska. Maximálně 1 % podíl na dovozu do země má Itálie a Švédsko.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

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

- dobré vládnutí (good governance - ve smyslu kvalitních a nekorumpovaných vlád),

- podpora institucí a

- rehabilitace infrastruktury (zničená občanskou válkou).

Případ Sierra Leone je jedním z těch, kdy fondy EU kooperují s rozvojovými fondy jedmotlivých členských států. Podpora
plyne předevšém z desátého a jedenáctého European Development Fund (EDF) a z United Kingdom’s Department for
International Development (DFID). Z těchto prostředků již bylo alokováno více než 266 milionů euro. Okolo 90 milionů
euro z této částky bylo vyplaceno formou rozpočtové podpory tak, aby byla Sierra Leone schopná reformovat správu
veřejných financí a realizovat programy na snižování chudoby v zemi.
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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 z ČR do
Sierra Leone*

11 504 6 785 21 855 6 520 3 997

Dovoz do ČR z
Sierra Leone*

24 645 55 796 47 043 70 961 26 756

Bilance* -13 241 -49 011 -25 188 -64 440 -22 759

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2016)

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek dovozu do ČR: 1. káva, 2. čaj, 3. koření, 4. rudy kovů, 5. reaktory, 6. kotle, 7. mechanické
nástroje, 8. výrobky z kovů, 9. přístroje el. záznamu, reprodukce a zvuku TV obrazu, 10. nábytek.

10 nejvýznamnějších položek vývozu z ČR: 1. cukr a cukrovinky, 2. keramické výrobky, 3. plasty a výrobky z nich, 4.
kožené výrobky, 5. textilní výrobky, 6. výrobky ze železa a oceli, 7. výrobky z různých kovů, 8. reaktory, 9. kotle,
10. přístroje el. záznamu, reprodukce a zvuku TV obrazu.

Zdroj: Český statistický úřad (2016)
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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

N/A

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
z roku 1984

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

N/A
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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 těžba nerostných surovin, telekomunikace, turistika a zemědělská
infrastruktura. Viz aktuální situace zde.

Aktuální sektorové příležitosti pro Sierru Leone

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

5.2 Kalendář akcí

N/A

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Sierra Leone

12/16 http://www.businessinfo.cz/sierra-leone © Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

http://www.africa.com/top-3-investment-opportunities-in-sierra-leone/
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=SL
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/mop
http://www.businessinfo.cz/sierra-leone


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

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní
podmínkou úspěšného obchodu. Stejně jako u ostatních afrických států se pochopitelně předpokládá osobní účast
případných investorů v zemi. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou
dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo
od výrobce.

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

Základními dokumenty pro vývoz do Sierra Leone jsou: exportní faktura, seznam zboží, nákladní list, celní faktura a doklad
o předexpediční inspekci (API). Faktura musí obsahovat stručný, ale přesný popis zboží, určení množství, platební
podmínku a ceny v USD. Celková cena musí být rozepsána: cena ex works + cena dopravy + pojistné = celková cena CIF.
Celní sazby jsou v rozmezí 0 – 30 % (luxusní zboží). Importované zboží se prodává s 20 % daní, na tabák a alkohol je ještě
zvláštní přirážka ve výši 30 %. Do země se smí dovézt hotovost do výše 10 tis. USD.

Licenčnímu řízení podléhá zboží, které by mohlo ohrozit zdraví. Zakázán je dovoz munice, uniforem, vojenského materiálu
a drog. Kontrole vlády podléhá vývoz diamantů a zlata.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Bližší informace viz: www.investsierraleone.biz.

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

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah. Největší impakt má reklama v
rozhlasu a televizi.
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.
Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste.

6.6 Trh veřejných zakázek

Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního
úřadu (Procurement Agency). Rozvojové agentury si obvykle řídí výběrová řízení přímo. Bližší informace
viz: www.publicprocurement.gov.sl.

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

Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů – jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při
řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme
zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone,
která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních
sporů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí
stranou (soudem).

Omezený trh a nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají
nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté
pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami, zahraniční
firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat ve vlhkém
prostředí a vysokých teplotách, při značném kolísání elektrického napětí. Česká firma musí být připravena na nestandardní
postupy a jednání partnera, pomalou státní správu a vysokou korupci.

Sierra Leone je stále bezpečnostně riziková a investice jsou v ČR obtížně pojistitelné. Země je ale členem Multilateral
Investment Guarantee Agency WB. Vládní garance jsou poskytovány, nicméně nezaručují skutečné platby. Dále je třeba
počítat s velmi špatnou infrastrukturou, omezenými bankovními službami a možnostmi komunikace, pomalou a
nevýkonnou státní správou, vysokou korupcí, nízkou kvalifikací pracovníků a praktickou nevymahatelností případných
pohledávek.

Nezbytnou podmínkou obchodu by měla být stoprocentně zajištěná platba předem či neodvolatelným akreditivem. Za
odebírané zboží není radno platit předem.

Další informace zde.

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

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři
se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat
několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto
tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při
uzavírání obchodů zásadní.

Úředním jazykem je angličtina. Další použiváné jazyky jsou: Temne, Mende a Krio (vycházející z angličtiny).

Státní svátky:
• 1. leden
• 4. února - Prorokovy narozeniny
• 6. a 9. dubna - Velikonoce
• 27. dubna - Den nezávislosti
• 9. srpen
• 25. a 26. prosinec, Vánoce
• Id al-Fitr
• Id al-Adha

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

Ke vstupu do Sierry Leone potřebují občané České republiky vízum. O vízum je možné požádat na každém velvyslanectví
Sierry Leone v zahraničí (v úvahu připadají například Berlín, Londýn, Moskva, Akkra) na základě pozvání místního partnera.
Doporučujeme si předem ověřit podmínky pro získání víza, vstup do země a vycestování dotazem přímo na příslušném
velvyslanectví.

Do Freetownu je možné cestovat z Evropy přímo z Londýna, nebo přes Ghanu. Sierra Leone je silně malarická oblast,
cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat.
Povinné je očkování proti žluté zimnici. Při cestách mimo hlavní město je dobré znát aktuální bezpečnostní situaci v
cílovém regionu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Bližší informace viz: www.investsierraleone.biz.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost.
Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje 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

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2
P. O. Box 5226, Accra - North
Tel : 00233(0)302223540
Fax: 00233(0)302225337

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

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 Sierra Leone nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

Ze všech telefonů:

• záchranná služba 999
• policie 999
• požárníci 019
• z mobilního telefonu v Sieře Leone: všechny pohotovostní služby: 112

WARA: +232 (0)76 270 270

7.4 Internetové informační zdroje

• www.statehouse.gov.sl
• www.anticorruption.gov.sl
• www.sierra-leone.org/index.html
• www.thepatrioticvanguard.com
• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html
• http://data.worldbank.org/country/sierra-leone
•
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