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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Zimbabwe je suchozemským státem bez přímého přístupu k moři. Rozloha je 390 580 km

2
. Nejdelší hranici má Zimbabwe

se svým východním sousedem Mosambikem (1231 km), dále sousedí se Zambií (797 km), Botswanou (813 km) a JAR (225
km).

Státní zřízení:

Zimbabwe je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Prezident je
hlavou státu a zároveň předsedá vládě, která je odpovědná Sněmovně (House of Assembly).

Zákonodárná moc je ústavou svěřena dvoukomorovému parlamentu, který se skládá ze Senátu a Sněmovny. Senát má
celkem 80 křesel (60 volených, 16 nominovaných regionálními radami, 2 vyhrazená tradičním vládcům, 2 postiženým),
Sněmovna (House of Assembly) má celkem 270 poslanců, z toho 210 poslanců je voleno v jednomandátových volebních
obvodech na základě většinového systému a 60 žen voleno na základě poměrného systému (6 žen za každou provincii).

Členství v regionálních a mezinárodních uskupeních:

ACP, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,
IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OPCW, PCA, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO,
UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WB, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (Světová obchodní
organizace).

Zimbabwe je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, skupiny G-15, Mezinárodního měnového fondu,
Světové banky, Africké rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development
Community, SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa,
COMESA), ACP.

Zimbabwe, kdysi jeden z nejbohatších států Afriky, dnes de facto patří do skupiny nejméně rozvinutých a nejchudších
zemí světa (vláda ale toto zařazení odmítá). Ekonomika země je malá a závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě
nerostných surovin.
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K postupnému zhoršování sociálních podmínek a ekonomiky země došlo v průběhu let 1990 – 2008. Tzv. zrychlená
pozemková reforma započatá v roce 2000 měla za následek vyvlastnění půdy několika tisíc komerčních farmářů, což
způsobilo citelný propad výkonu ekonomiky. Kolaps dále umocnila katastrofální monetární politika, která financovala
vysoké schodky státního rozpočtu a měla za následek historicky rekordní hyperinflaci vedoucí k zrušení národní měny. V
řadě ekonomických a sociálních ukazatelů se pak Zimbabwe ocitlo na posledních místech ve světě.

Zásadně pozitivní význam mělo opuštění zimbabwské měny; zboží a služby opět dostaly reálnou hodnotu. Hospodářství
se stabilizovalo a byl nastartován růst, na kterém se do značné míry podílela těžba nerostného bohatství, především
diamantů. Zimbabwská ekonomika se však nedostala zpět na úroveň z 90. let. Výraznějšímu oživení zatím bránila politika
tzv. indigenizace (tj. převádění většinových podílů v soukromých společnostech na původní/domorodé Zimbabwany),
která odrazovala potenciální zimbabwské i zahraniční investory. Nová vláda sice politiku indigenizace verbálně opustila,
příslušné zákony ale nebyly dosud přijaty.

Zimbabwe se potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, nedostatkem financí (včetně
hotovosti), zanedbanou infrastrukturou (včetně energetiky), stále ještě nepříznivým investičním a podnikatelským
klimatem, korupcí, špatným řízením státních podniků a vysokou zadlužeností. Na druhou stranu má výhodu v existenci
relativně vzdělané pracovní síly. Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage
Foundation“ patří do skupiny „repressed“ zemí - ze 180 hodnocených zemí se umístilo na 174. místě. Obchodní klima
země je rovněž považováno za jedno z nejhorších na světě - Zimbabwe je klasifikováno z tohoto hlediska na 159. místě z
celkového počtu 190 hodnocených zemí.

Průmysl:

Na tvorbě HDP se podílí 27%. Zimbabwe patří k malému počtu afrických zemí, které měly (a do jisté míry stále mají)
poměrně rozvinuté multisektorové hospodářství, přestože špatná hospodářská politika vlády a ekonomická krize po roce
2000 hospodářskou základnou hluboce otřásla. Řada průmyslových odvětví zanikla (výroba automobilů) nebo prodělala
hlubokou krizi (ocelářství) a průmyslová výroba díky levným dovozům, drahým vstupům, zastaralému strojnímu vybavení
roste pouze pomalu (v roce 2017 o 0,3%). Nejdůležitějším odvětvím je těžební průmysl, jehož výsledky ale závisí na
kolísání cen surovin na světových trzích. Nosnými průmyslovými obory jsou zejména:

• těžební průmysl (těžba diamantů, uhlí, kaolínu, různých metalických a nekovových rud jako zlato, platina, měď, nikl,
olovo)

• těžba dřeva a dřevozpracující výroba
• výroba cementu
• výroba chemikálií a umělých hnojiv
• výroba konfekce a obuvi
• výroba potravin a nápojů.
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Hlavními těžebními společnostmi jsou Zimplats (platina), Zimbabwe Alloys a Zimasco (chrom), Anglo-American
Corporation (platina), Asa Resource Group (nikl), RioZim (nikl, zlato), Turner Newall (azbest), Lafarge Cement Zimbabwe
(vápenec, výroba cementu) a Ashanti Goldfields (zlato). Bouřlivým rozvojem prošla v posledních letech těžba diamantů,
především ve východozimbabwské oblasti Marange – jako jedna z mála ekonomických sektorů bude pod kontrolou státu
a i nadále si zachová povinný 51% podíl státní společnost Zimbabwe Mining Development Corporation. Na jihu země byla
objevena i velká ložiska lithia, Zimbabwe má ambici získat až 20% podíl celosvětového trhu s lithiem.

Donedávna hlavním výrobním podnikem byly ocelárny ZISCO. V roce 2013 se však podnik dostal do insolvence, přestal
vyrábět a jeho osud (vstup zahraničního kapitálu a obnovení výroby) je nejistý. Dalšími velkými podniky jsou Apollo Tyres
Zimbabwe (pneumatiky), papírny, výroba plastických hmot. Společnost Delta Corporation dominuje výrobě piva a
nealkoholických nápojů. Ve městě Gweru dodnes funguje továrna na obuv firmy Baťa. V blízkosti města Mutare na
východě Zimbabwe se nacházela jediná místní rafinerie – Feruka – která je ropovodem propojena s mosambickým
přístavem Beira. Hovoří se o plánech výstavby dalšího ropovodu. Rafinace byla v roce 2015 zastavena a Feruka nyní
funguje pouze jako sklad a mísírna PHM. Největší podniky kotované na místní burze viz:
https://www.zse.co.zw/companies/.

Stavebnictví:

Na tvorbě HDP se podílí cca 3,5%. V 90. letech prošel segment stavebnictví velmi dynamickým rozvojem, v Harare vyrostla
řada moderních administrativních budov a rozvíjela se i bytová výstavba. Od té doby se nachází sektor stavebnictví v
permanentním útlumu. Vláda nemůže díky obrovským mandatorním výdajům investovat do rozvoje infrastruktury a
dokonce ani do její údržby. Díky nedostatku financí byly zastaveny velké státní, ale i soukromé projekty, stavební průmysl
využívá méně než 30% kapacit.

Zemědělství:

Zimbabwe má zhruba 39 mil. ha zemědělské půdy, z toho je 33 mil. ha využíváno. Země bývala soběstačná ve výrobě
potravin a část produkce masa či kukuřice i vyvážela. Agrární sektor je od roku 2000 paralyzován intervencemi státu v
souvislosti s necitlivě prováděnou pozemkovou reformou, v důsledku čehož se ze Zimbabwe stalo (počínaje rokem 2001)
dovozcem potravin a příjemcem potravinové pomoci.

Úpadek zemědělství a nedostatek potravin byly podle oficiálního stanoviska zapříčiněny dlouhodobými suchy
způsobenými klimatickými změnami a rovněž sankcemi západních zemí. Mugabeho vláda se ale na tomto stavu díky
chaotické „reformě“ vlastnických práv a fatálnímu zanedbání údržby v minulosti dobře fungující zavlažovací infrastruktury
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zásadním způsobem podílela. Stále více lidí zejména na venkově je závislých na subsistenčním zemědělství a sezónních
srážkách. Nová vláda přislíbila alespoň částečnou nápravu následků katastrofální zemědělské reformy, obnovení
zemědělské velkovýroby a potravinové soběstačnosti, to je ale úkol dlouhodobý.

Zemědělská výroba se v r. 2017 podílela na tvorbě zimbabwského HDP 14 %, díky vydatným dešťům vzrostla zemědělská
výroba proti předchozím rokům o 12%. V zemědělství je zaměstnáno 66 % pracovních sil a na exportu se podílí cca 40 %
(především vývozem tabáku, který reprezentuje 32 % celkových ročních příjmů).

Hlavními pěstovanými plodinami jsou kukuřice a tabák, dále se pěstuje pšenice, bavlna, káva, cukrová třtina, podzemnice
olejná, soja, zelenina a květiny.

Živočišná výroba se zaměřuje na chov hovězího skotu (zejména ve vyšších polohách, kde se nevyskytuje moucha tse-tse),
prasat, v nižších polohách se pěstují osli, ovce a kozy.

Služby:

Služby se jako celek v r. 2017 podílely na tvorbě HDP již 59% a zaměstnávají odhadem 24 % z celkového počtu
pracovních sil. Nejvyšší podíl mají velko- a maloobchod, doprava, bankovní služby, telekomunikace a turistika. Služby
zaznamenaly v roce 2017 2,5% růst. Velmi rozvinutý je zimbabwský maloobchod a turistika, infrastruktura zůstává i přes
problémy funkční. V maloobchodě působí domácí i zahraniční obchodní řetězce, (Food Lovers, Shoprite, Pick and Pay…),
které jsou zásobovány místní výrobou nebo zpravidla dovozem z JAR.

Zimbabwe má řadu turistických destinací světové úrovně - Viktoriiny vodopády, národní parky (Mana Pools, Hwange…).
Politická a ekonomická nestabilita země však poškodila dříve silný cestovní ruch. I v této oblasti ale dochází k pozvolnému
oživení (ke kterému přispělo i odstranění policejních kontrol novou vládou) počet návštěvníků roste (v roce 2017 cca 2,3
mil, v roce 2018 se očekává až 10% růst).

Infrastruktura, energetika, telekomunikace:

Zimbabwe je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě. Zimbabwe disponuje 3427km
železnic, z nichž 313 km je elektrifikováno (trakce však byla na mnoha místech narušena krádežemi a traťová
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infrastruktura zanedbána do té míry, že je schopna pouze omezeného provozu). Pro nákladní dopravu je funkční trať
Harare – Beira (Mosambik), osobní doprava je silně nespolehlivá a funkční pouze na lince Bulawayo – Victoria Falls.

Silniční síť je na uspokojivé úrovni, zhruba 18 000 km silnic (z celkových 97 000km) má asfaltový povrch, jehož kvalita je
však sezónně proměnlivá. V roce 2013 byl nicméně zahájen program rekonstrukce hlavních silničních tahů, které jsou
v dobrém stavu. Na těchto úsecích se vybírá mýtné.

Zimbabwe má 196 letišť, z toho 17 s pevnou dráhou. Pravidelné spojení se zahraničím mají mezinárodní letiště v Harare a
Victoria Falls. Přímé spojení do Evropy z Harare neexistuje, cestovat lze společností Emirates přes Dubaj či přes některé z
afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi).

Domácím leteckým přepravcem byla dříve polostátní společnost Air Zimbabwe, která ovšem v důsledku finančních potíží
v roce 2012 ukončila provoz. Ten se sice podařilo částečně obnovit, Air Zimbabwe se ale stále potýká s nedostatkem
finančních prostředků na provoz – v roce 2017 byla zařazena na seznam společností, které nemohou létat do zemí EU. V
zemi a regionu dále působí několik malých soukromých či nízkonákladových společností (Fastjet).

Poštovní služby ovládá státní podnik Zimpost, v zemi působí řada mezinárodních expresních doručovatelských služeb,
včetně DHL, UPC, FedEx.. Síť pevných linek, kterou zabezpečuje společnost TelOne má zhruba 305 000 účastníků. (t.j.
2/100 obyv.). Naopak rychle roste počet mobilních telefonů, kterých je kolem 12 milionů. (86% obyv.). V Zimbabwe
existují 3 provozovatelé sítě mobilních telefonů - Econet, NetOne a Telecel Zimbabwe. Internet užívá cca 3,5 mil. obyv.

Všechny zimbabwské elektrárny provozuje a distribuci elektrické energie zajišťuje státní podnik Zimbabwe Electricity
Supply Authority (ZESA). Energetika je nejslabším článkem ekonomiky, Zimbabwe by potřebovalo cca 2200 MW, v
současné době je instalovaná kapacita necelých 1300 MW a ani ta není využívána. Vedle tří malých (v zásadě
generátorových) stanic na fosilní paliva (Harare, Munyati, Bulawao) v zemi existují dva významné zdroje – uhelná
elektrárna v Hwange (kapacita 700 MW) a vodní elektrárna Kariba South (750 MW). Žádná z nich nevyrábí na plný výkon,
výkon elektrárny Hwange dosahuje v březnu 2018 kvůli zanedbané údržbě a zastaralému zařízení 576 MW, vodní
elektrárna Kariba dosahuje výkon 534 MW). Zimbabwe je nuceno elektřinu dovážet (Kongo - SNEL, JAR - Eskom,
Mosambik – HCB) i zde však dochází díky nedostatku financí k problémům s dodávkami. Výpadky proudu jsou proto
velmi časté a těžce postihují ostatní odvětví průmyslu, Budoucnost má výstavba solárních, větrných atd. elektráren, např.
firma Green Rhino Energy staví a 50MW fotovoltaickou stanici u města Marondera. ZESA dlouhodobě plánuje výstavbu
nových kapacit (např. výstavbu nové vodní elektrárny Batoko Gorge), vzhledem k nedostatku finančních prostředků hledá
zahraniční investory, které by realizaci projektů financovali.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc:
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Zimbabwe dlouhodobě zůstává příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, která v roce 2016 dosáhla 654 mil. USD.
Klíčovými donory jsou USA, Global Fund, Velká Británie, EU, Německo, Švédsko, Dánsko, Norsko, Japonsko a agentury
OSN.

Díky velmi vysokému (a nesplácenému) zahraničnímu zadlužení IMF a WB zastavily finanční pomoc Zimbabwe. Vláda se
snaží vztahy s mezinárodními finančními institucemi i věřiteli zlepšit. Významného úspěchu Zimbabwe dosáhlo v říjnu
2016, kdy splatilo IMF (Poverty Reduction and Growth Trust) částku 107,9 mil. USD, která představuje dlužné úroky z
půjček od roku 2001. Rok 2017 ale nepřinesl žádný pokrok v jednáních o splacení dluhu Africké rozvojové bance a
Světové bance, plán na snížení zadlužení, přijatý na výročním zasedání IMF a WB v Limě v roce 2015 nabral značný skluz.
Nová administrativa a zejména ministr financí však jednoznačně deklarují, že se budou snažit proces v roce 2018 oživit.

Zimbabwe neposkytuje rozvojovou pomoc dalším zemím

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

Zimbabwská republika (Republic of Zimbabwe)

Hlava státu a vlády: Emmerson Dambudzo Mnagagwa (od 24 listopadu 2017), prezident republiky, který zároveň jmenuje
a předsedá vládě. Poslední prezidentské volby se konaly v roce 2013, příští se budou konat v červnu/červenci 2018.

Viceprezidenty jsou Constantino Chiwenga a Kembo Mohadi.

Složení vlády (ministři, stav k 30. 3. 2018):
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Cestovní ruch a pohostinství – Priscah Mupfumira

Doprava a rozvoj infrastruktury – Joram Gumbo

Energetika a rozvoj energetických zdrojů – Simon Khaya Moyo

Finance a ekonomické plánování - Patrick Chinamasa

Záležitosti žen, a mládež – Sithembiso Nyoni

Práce a sociální záležitosti – Clever Nyathi

Hornictví a rozvoj těžby – Winston Chitando

Informace, média a vysílání – Chris Mutswanga

Místní správa, veřejné práce a výstavba bytů – July Moyo

Obrana, bezpečnost a váleční veteráni – Kembo Mohadi

Průmysl, obchod a rozvoj podnikání - Mike Bimha

Životní prostředí, vodní zdroje a klimatické změny – Opah Muchinguri- Kashiri

Spravedlnost, právní a parlamentní záležitosti – Ziyambi Ziyambi

Informační technologie a kybernetická bezpečnost – Supa Mandiwanzira

Vysoké školství, věda a technologický rozvoj – Amon Murwira

Základní a střední školství – Lazarus Dokora

Zahraniční věci a mezinárodní obchod – Sibusiso Busi Moyo

Sport, umění a volný čas – Kazembe Kazembe

Záležitosti prezidenta a koordinace vládních politik – Simbarashe Mumbengegwi

Zdravotnictví a péče o dítě - David Parirenyatwa

Vlastnictví půdy, zemědělství a osídlování venkova- Perrance Shiri
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Vnitro a kultura – Obert Mpofu

Členy vlády je rovněž 10 státních ministrů pro jednotlivé provincie.

Guverér Zambijské rezevní banky - John Mankudya

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

Počet obyvatel: 16,5 mil. (odhad 2017)

Průměrná hustota obyvatel na 1 km
2
: 42,24

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 7,9 mil

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,32 % Věkové složení obyv:

0 – 14 let: 38,9 %

15 – 64 let: 56,7 %

65 let a výše: 4,4 %

Zimbabwské obyvatelstvo je tvořeno z 98 % původními africkými kmenovými skupinami (z toho Šona činí 82%, Ndebele
12 %, ostatní etnika 2 %) , 1 % míšenci a z méně než 1% bělochy.

50 % obyvatel vyznává synkretické (směsice křesťanského a domorodého) náboženství, 35% křesťanské (anglikánské,
římsko-katolické, protestantské), 14% tradiční domorodá náboženství a 1% ostatní (islám, hinduismus, judaismus).

Úředním jazykem Zimbabwe byla doposud angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních
jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona)
aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká
sídla.
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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.

Rok 2013 2014 2015 2016* 2017*

HDP na

obyvatele (PPP, v
USD)

1997 2028 2040 2031 2078

HDP (v mld. USD)
nominální

15,5 15,9 16,3 16,6 17,2

Růst reál. HDP (%) 5,5 2,1 1,7 0,6 2,9

Roční míra inflace
(v %)

1,6 -0,2 -2,4 -1,6 2,7

Nezaměstnanost**
(%)

5,18 5,13 5,11 5,09 N/A

Počet obyvatel
(mil)

15,1 15,4 15,8 16,2 16,5

Zdroj: EIU, * odhad; ** oficiálně uváděná nezaměstnanost ve formálním sektoru, neoficiální nezaměstnanost je až 95%

Rok 2017 byl díky vydatným dešťům a dobré úrodě i vyšším cenám těžených komodit (zlato, železná ruda, nikl, platina,
diamanty) na světových trzích ekonomicky lepší než rok 2016, HDP Zimbabwe se v roce 2017 vrátilo k růstu (2,7%). Na
ekonomickou situaci většiny obyvatel to však nemělo žádný vliv. Nedostatek finanční hotovosti, fronty před bankomaty,
omezený výběr hotovosti z bankovních účtů přetrvávaly po celý rok (a ani listopadová změna no tom nic nezměnila).
V září 2017 se vládě podařilo vyjednat půjčku 600 mil. USD s Afrexinbank, která umožnila vydat nové bondy (paralelní
měna k USD, oficiální kurz k USD je 1:1, ve skutečnosti ale bond již ztratil minimálně 40% své hodnoty a tento pád
pokračuje). Přestože vláda přijala opatření na omezení dovozů, deficit obchodní bilance se dále prohloubil (dosáhl 1,5
mld. USD). Nepodařilo se snížit výdaje státního rozpočtu (zejména snížit platy státních zaměstnanců, které tvoří 92%
výdajů vlády) ani zlepšit výběr daní, deficit státních financí koncem roku 2017 již dosáhl 9,7% HDP (1,8 mld USD), inflace
dosáhla 2,7% - zejména díky zdražování potravin.

Nová vláda ještě oficiálně nepředstavila obrysy své hospodářské strategie, prezident E. Mnangagwa ve svých projevech
deklaruje, že se bude snažit prosazovat realistickou ekonomickou politiku, oživit Limský proces oddlužení země, odstranit
některé brzdy bránící investicím (např. zákon o indigenizaci) a napravit alespoň některé křivdy z minulosti. Vláda se má
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rovněž zabývat otázkami pozemkové reformy (vrácení půdy, případné odškodnění vyvlastněných farmářů). Klíčovým
reformním krokem však musí být omezení výdajů státního rozpočtu, zejména snížení výdajů na platy státních
zaměstnanců. I když vláda slíbila změny i v této citlivé otázce, je téměř jisté, že k těmto opatřením nová administrativa
přikročí až po volbách v červnu/červenci 2018, které tak do značné míry rozhodnou o budoucím politickém i
ekonomickém směřování země

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

% HDP 2013 2014 2015 2016 2017*

příjmy 24,2 23,7 21,5 21,3 21,1

výdaje 26,3 25,3 23,2 31,1 20,7

Saldo -2,1 -1,6 -1,6 -9,6 -9,7

Zdroj: EIU, * odhad

Rozpočet pro rok 2017 počítal s růstem HDP ve výši 1,6%, inflací 1,1%. Výdaje státu měly dosáhnout 4,1 mld. USD, příjmy
3,7 mld. USD – rozpočet počítal s deficitem ve výši 400 mil. USD. 3 mld. USD bylo určeno na platy státních zaměstnanců,
pouhých 520 mil. USD mělo jít na kapitálové výdaje (investice státu). Prioritními sektory byly školství 910 mil. USD (23,5%),
obrana a policie 630 mil. USD a zdravotnictví 223 mil USD. Řada plánovaných parametrů se ale ukázala jako příliš
optimistická. Nepodařilo se snížit výdaje státního rozpočtu (zejména snížit platy státních zaměstnanců, které tvoří 92%
výdajů vlády) ani zlepšit výběr daní, deficit státních financí koncem roku 2017 již dosáhl 9,7% HDP (1,8 mld USD), inflace
dosáhla 2,7%. Obrovské náklady na chod státu neumožňují prorůstové kapitálové výdaje, rozpočet je proto vždy spíše
udržovací, zaměřený na zachování základních funkcí státu. Vláda nemůže díky obrovským mandatorním výdajům
investovat do rozvoje infrastruktury a dokonce ani do její údržby.

Ministr financí po svém opětovném jmenování do čela ministerstva představil (jako vždy příliš optimistický) rozpočet na
rok 2018. Ten počítá s růstem HDP ve výši 3,7%, inflací 3%. Výdaje státu mají dosáhnout 5,8 mld. USD, příjmy by měly
dosáhnout 5,1 mld. USD – rozpočet počítá s deficitem ve výši 672 mil. USD (3,5% HDP). Z návrhu rozpočtu plyne, že 3,2
mld. USD (tj. více než v roce 2017) je určeno na platy státních zaměstnanců. Rezort školství by měl z rozpočtu obdržet
1221 mil. USD, na obranu a policii je určeno 853 mil. USD, ministerstvo zemědělství má hospodařit s rozpočtem 497 mil.
USD a zdravotnictví 408 mil USD.

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

2013 2014 2015 2016* 2017*
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běžný účet (mil.
USD)

-2210 -1788 -1519 -1284 -1470

kapitálový účet 1721 2034 1529 795 365

finanční účet -179 -333 -165 133 -253

zahraniční dluh
(mld. USD)

8196 8039 8738 8898 10389

finanční rezervy
(mil. USD)

475 364 434 407 439

Zdroj: EIU, IMF, * odhad

Saldo zahraničního obchodu Zimbabwe je dlouhodobě vysoce záporné (cca 8% HDP), zahraniční zadlužení i nadále roste
(60% HDP). Vnitřní dluh dosahuje 30% HDP. Ministr financí Chinamasa představil v srpnu 2015 plán oddlužení Zimbabwe,
který byl přijat na výročním zasedání IMF a WB v Limě (9. – 11. 10. 2015). Jeho strategie spočívala v první fázi v uhrazení
dlužných splátek, úroků a pokut IMF, WB a AfDB (1,5 mld. USD) pomocí vnitřních rozpočtových zdrojů, darů a nízko
úročených půjček mezinárodních a regionálních donorů a státních obligací, v druhé fázi pak chtěl jednat s Pařížským
klubem o restrukturalizaci dluhu. Významného úspěchu Zimbabwe dosáhlo v říjnu 2016, kdy splatilo IMF (Poverty
Reduction and Growth Trust) částku 107,9 mil. USD, která představuje dlužné úroky z půjček od roku 2001. Rok 2017 ale
nepřinesl žádný pokrok v jednáních o splacení daleko vyššího dluhu Africké rozvojové bance a Světové bance, Limský plán
nabral značný skluz. Zimbabwe nemá žádné vnitřní rezervy a v současné době není schopné dluhy splatit. Nová
administrativa však jednoznačně deklaruje, že se bude snažit proces oživit.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Vzhledem k faktu, že Zimbabwe přijalo jako oficiální měnu USD, je vliv centrální banky na měnovou politiku minimální a
zaměřuje se zejména na dohled nad bankovním sektorem. Ten je relativně funkční, v zemi působí 13 komerčních bank,
spořitelen a hypotéčních domů. Bankovní sektor je považován za relativně zdravý zejména od té doby, kdy Rezervní
banka ukončila v letech 2014-2015 činnost tří komerčních bank (Allied Bank Limited’s, Interfin Bank Limited a AfrAsia
Bank Limited), dvěma ukončení činnosti hrozí. Důvodem je vysoký podíl nesplácených půjček a nedostatek kapitálu. Vláda
rovněž založila (a rozpočtem podpořila) Zimbabwe Asset Management Corporation (ZAMCO), jehož hlavní rolí je odkup
nesplácených půjček a finanční podpora projektů. Dalším reformním krokem je založení Kreditního referenčního úřadu.

Většina bankovních domů poskytuje moderní služby jako telebanking nebo internetové bankovnictví. Ekonomiku však
brzdí jejich přílišná opatrnost poskytovat půjčky a financovat projekty (úroky dosahují výše 15 - 22%) a zejména
nedostatek hotovosti na financování dovozů.
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Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$), byl v letech 2002 – 2009 stižen astronomickou
inflací (až biliony procent). Od února 2009 se zimbabwský dolar přestal používat a ani v roce 2018 není návrat k místní
měně na pořadu dne, přestože vláda ve střednědobém horizontu zavedení zambijské měny plánuje. V současné době se
jako hlavní platidlo používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand
(ZAR). V blízkosti hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula. Vláda několikrát prohlásila, že začne jako rezervní měnu
používat rovněž čínský juan a indickou rupii, dosud se tak ale nestalo.

Nedostatek finanční hotovosti nutí občany k bezhotovostním transakcím, placení kreditními kartami je široce rozšířeno.
Banky z důvodu nedostatku hotovosti omezily výběry z bankomatů na 300 USD týdně, před bankomaty stojí několik set
metrů dlouhé fronty. Vláda nakonec vydala paralelní měnu, tzv. bondy „dočasně“ nahrazující nedostatkové bankovky USD.
Oficiální kurz bondu k USD je 1:1, ve skutečnosti ale již ztratil minimálně 40% své hodnoty a tento pád pokračuje.

Centrální banka:

Reserve Bank of Zimbabwe

PO. Box 1283, Harare

Tel.: +263 4 703000, 703111 Fax: +263 4 707800

http://www.rbz.co.zw/

Nejvýznamnější komerční banky:

Barclays Bank of Zimbabwe, Ltd

PO. Box 1279, Harare

Tel.: 758280/99, 730622, fax: 753455

Commercial Bank of Zimbabwe, Ltd. The Jewel Bank

PO. Box 3313, Harare

Tel.: +263 4 798915/27,74850/79
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Fax: +263 4 758077

Stanbic Bank Zimbabwe, Ltd

PO. Box 300, Harare

Tel.: +263 4 759471/83, 250258/9,250266/8

Fax: +263 4 749991

Standard Chartered Bank Zimbabwe, Ltd

PO. Box 373, Harare

Tel.: +263 4 7528648,752852-9

Fax: +263 4 758076,725667

V zemi dále působí Agribank, BancABCLimited, Ecobank Zimbabawe Limited, FBCBankLimited, MBCABankLimited,
MetbankLimited, NMBBank Limited,StewardBankLimited,ZBBank a několik desítek pojišťoven, mezi něž patří: Old Mutual,
First Mutual, Zimnat, Fidelity, Intermarket, IGI, NicozDiamond, Zimnat Lion, Altfin, RMI, Eagle, Tristar, Heritage, AIG a SFG.

1.7 Daňový systém

Výběrem daní a cel pověřen Zimbabwský finanční úřad (Zimbabwe Revenue Authority - ZIMRA).

A. Přímé daně

1. Zdaňování příjmů právnických osob: Zdaňuje se zisk společnosti, který vznikl ze zdroje v Zimbabwe (např. pokud si
zimbabwská firma objedná a platí zboží v/do zahraničí, cizí firma je povinná zaplatit daň ze zisku).

• standardní sazba 25 %,
• Firmy vyvážející více než 50 % svojí produkce do zahraničí 20%
• Těžební firmy prvních pět let 15%
• AIDS příspěvek 3%

Investoři do prioritních oblastí (turistika, zvláštní ekonomické zóny, BOOT) získávají nulovou sazbu po dobu prvních pěti
let.
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Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 5% platu na penzijní pojištění a 5% na sociální pojištění.

2. Zdaňování příjmů fyzických osob: Uplatňovány jsou progresivní sazby příjmů:

do 3000 USD 0 %

3001 – 12000 USD 0 + 20 % za každý USD nad tuto hodnotu

12001 - 24000 USD 1800 + 25% za každý USD nad tuto hodnotu

24001 – 60000 USD 4800 + 30% za každý USD nad tuto hodnotu

60001 – 90000 USD 15600 + 35% 25% za každý USD nad tuto hodnotu

90001 – 120000 USD 26100 + 40% 25% za každý USD nad tuto hodnotu

120001 – 240000 USD 38100 + 45% 25% za každý USD nad tuto hodnotu

Výše 92100 + 50% 25% za každý USD nad tuto hodnotu

Další přímé daně:

Daň z dividend 10% firmy na zimbabwské burze, 20 % ostatní

Daň z úroků 15%

Daň z příjmu z licencí a manažerských a poradenských služeb 15 %

Sociální odvody 3,5%

1. Nepřímé daně:

1. DPH: Standardní sazba DPH je 15 %. Osvobozeny jsou základní potraviny, zařízení na výrobu a dodávky elektřiny a
pitné vody pro domácnosti)
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1. Celní sazby: Na dovoz zboží jsou uvalovány tři druhy daní a poplatků: celní, dovozní daň a zvláštní daň. Výše základních
celních sazeb se pohybuje v rozmezí od 0 % do 25 % (podrobnosti uvádíme v kapitole 6.2). Preferenční celní tarify platí
pro země SADC a COMESA.

Podrobné informace viz:

http://www.zimra.co.zw/, http://taxsummaries.pwc.com/ID/Zimbabwe-Overview

B. Nepřímé daně:

1. DPH: Standardní sazba DPH je 15 %. Osvobozeny jsou základní potraviny, zařízení na výrobu a dodávky elektřiny a
pitné vody pro domácnosti)

1. Celní sazby: Na dovoz zboží jsou uvalovány tři druhy daní a poplatků: celní, dovozní daň a zvláštní daň. Výše základních
celních sazeb se pohybuje v rozmezí od 0 % do 25 % (podrobnosti uvádíme v kapitole 6.2). Preferenční celní tarify platí
pro země SADC a COMESA.

Podrobné informace viz:

http://www.zimra.co.zw/, http://taxsummaries.pwc.com/ID/Zimbabwe-Overview
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2. Zahraniční obchod a investice
Do doby vypuknutí pozemkové reformy v roce 2000, vedoucí k rozsáhlému zabavování půdy komerčních farmářů, patřila
ekonomika země k nejvýkonnějším v celé subsaharské Africe. Dobře rozvinut byl sektor výrobní, služeb a zahraniční
obchod (zejména s USA a Evropou). Za současné ekonomické situace se Zimbabwe orientuje na nové obchodní partnery,
kde se mimo standardní JAR nově objevila Čína a Indie. Zvyšující se dovoz potravin a růst cen dovážených energetických
zdrojů vede ke zvyšování deficitu obchodní bilance a celkové zahraniční zadluženosti.

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017*

Vývoz (FOB)

mil. USD

3835 3703 3614 3366 3609

Dovoz (FOB)

mil. USD

6809 6307 6062 5351 5643

Saldo

mil. USD

-3974 -2604 -2448 -1985 -2043

Zdroj: EIU, * odhad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zimbabwský zahraniční obchod se orientuje v prvé řadě na JAR. S odstupem následují další země. EU28 však představuje
významného obchodního partnera Zimbabwe.

Teritoriální struktura vývozu Zimbabwe (2017):

1. Jihoafrická republika (80%)
2. Mosambik (10%)
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3. SAE (4,1%)
4. Zambie (1%)
5. Itálie (1%)

Teritoriální struktura dovozu Zimbabwe (2017):

1. Jihoafrická republika (70%)
2. ČLR (8%)
3. Indie (5%)
4. Mexiko (1%)
5. Botswana (1%)

2.3 Komoditní struktura

Zimbabwe převážně vyváží tabák, platinu (druhé největší zásoby na světě), zlato, diamanty, nikl, železné slitiny, bavlnu a
čaj.

Zimbabwe dováží PHM, potraviny (kukuřici, rýži, pšenici…), všechny druhy strojů a zařízení, dopravní prostředky, chemické
výrobky a léky.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Existuje institut tzv. vývozních zpracovatelských zón (Export Processing Zones), v jeho režimu působí cca 183 podniků.
Nejde o uzavřené oblasti se zvláštními předpisy – o tento statut mohl žádat jakýkoliv výrobní podnik vyvážející 80% své
produkce za hranice. Indigenizační zákony minulé vlády nicméně silně celý koncept silně poznamenal. Současná vláda se
jej snaží oživit. Společnosti působící v těchto zónách mají řadu investičních pobídek, včetně daňových prázdnin po dobu
pěti let.

Zimbabwský parlament v roce 2015 přijal zákon o zvláštních ekonomických zónách. První zvláštní ekonomická zóna by
měla vzniknout v blízkosti Nortonu, menšího města vzdáleného asi 40 km západně od Harare. Ani tyto zóny ale dosud
nejsou využívány.

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

mil. USD 373 473 399 343 N/A

kumulativní (mld.
USD)

3,0 3,55 3,97 4,28 N/A

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Zimbabwe

18/39 http://www.businessinfo.cz/zimbabwe

http://www.businessinfo.cz/zimbabwe


Většina zahraničních investic se soustředí do oblasti těžby, dalším významným cílem jsou služby - teritoriálně jsou tyto
investice soustředěny do velkých měst a turistických center (Harare, Bulawayo, Victoria Falls).

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

Verbálně je Zimbabwe zemí otevřenou zahraničním investicím. Přímé zahraniční investice jsou vítány a investoři dnes
mohou investovat do kteréhokoliv odvětví ekonomiky. Fakticky ale nejasná legislativa stále ještě většinu zahraničních
investorů spíše odrazuje. Často zmiňovanou překážkou většího přílivu zahraničních investic byla tzv. indigenizace: tj.
existence vyhrazených odvětví pouze pro místní investory a převádění většinových (51%) podílů v soukromých
společnostech na původní/domorodé Zimbabwany (ve smyslu zákona o indigenizaci se jimi rozuměli zimbabwští občané
černé pleti). Nová vláda v prosinci 2017 politiku indigenizace verbálně zrušila, příslušné zákony nicméně ještě nebyly
přijaty. Úprava investičních zákonů proto bude jedním z nejdůležitějších úkolů vlády po volbách v roce 2018.

Vlastnická práva jsou v Zimbabwe sice chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, tato práva ale stále
nejsou důsledně respektována (i po změně režimu pokračují zábory farem a půdy). Zahraniční investoři mohou zakládat a
vlastnit firmu (povinný 51% podíl místního subjektu byl až na dvě výjimky (platina, diamanty) verbálně zrušen), investoři
mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. Pro investory neexistují žádná
nařízení týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží nebo povinného transferu technologií. Daňové
a jiné finanční zvýhodnění ale získají firmy, které přispívají k rozvoji venkova, vytvářejí nové pracovní příležitosti, vyrábějí
na vývoz, využívají místní suroviny a zvyšují jejich přidanou hodnotu.

Zahraniční investor musí nejprve získat souhlas Zimbabwe Investment Authority (ZIA) a rovněž souhlas příslušného
ministerstva. U ZIA existuje tzv. one stop shop, který by měl vyřídit všechny formality spojené s registrací nové firmy
(http://www.investzim.com/). Investici do existující firmy rovněž schvaluje Exchange Control Authority Rezervní banky
Zimbabwe. Existuje řada pobídek pro investory: daňové prázdniny až po dobu 5 let, snížená 20% daň ze zisku pro těžební
společnosti vyvážející více než 50% těženého nerostu, 100% odpisy nákladů na zařízení, bezcelný dovoz strojního
zařízení...

Navzdory pobídkám ovšem Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí kriticky - Zimbabwe obsadilo
v posledním hodnocení 159. místo ze 190 hodnocených zemí. Praktickými překážkami jsou špatná infrastruktura (zejména
elektřina), vysoké dopravní náklady, velmi rigidní pracovní trh, vysoké platové náklady, nedostatek finanční hotovosti,
stále ještě nevyjasněné zákony, nerespektování vlastnických práv (zejména vlastnictví půdy), korupce a nedostatek
transparentnosti.

rok místo, index
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TI index korupce 2017 157 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage) 2017 108 (ze 190)

World Bank Doing Business 2018 159 (ze 190)

Zimbabwe je členem:

1. Multilateral Investments Guarantee Agency (MIGA),
2. Overseas Private Investment Corporation (OPIC),
3. United Nations Convention on International Trade
4. New York Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Uplatňování a vymahatelnost těchto mezinárodních smluv a dohod však až dosud byla z politických důvodů nízká.

Z členských států EU má Zimbabwe podepsané a ratifikované dohody o podpoře a ochraně investic (DPOI) s Dánskem,
Německem a Nizozemím. Na ratifikaci dále čekají DPOI s: Francií, Chorvatskem, Itálií, Portugalskem, Rakouskem, Českou
republikou, Švédskem a Velkou Británií. V posledních dvou dekádách ovšem tyto dokumenty byly zimbabwskou stranou
často ignorovány v případech, kdy byly vyvlastňovány farmy ve vlastnictví subjektů z EU. Podrobné informace viz:
www.investzim.com.
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3. Vztahy země s EU
EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zimbabwe a rovněž k největším obchodním
partnerům.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zimbabwe

1 Norfolk Road, P.O.Box MP 620, Mt Pleasant

Harare, Zimbabwe

Telefon: 263 4 338158-164 / +263 772 568 980

Fax: +263 4 338165

E-mail: Delegation-Zimbabwe-hod@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU28 patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Zimbabwe, v roce 2017 se do EU dovezlo zboží v hodnotě 452,2 mil.
Euro, do Zimbabwe se vyvezlo zboží ve výši 191 mil. Euro. Největšími obchodními partnery jsou Velká Británie, Itálie,
Nizozemí a Belgie.

V komoditním složení zimbabwských vývozů do EU dominuje hovězí maso, dále tabák, ocel a diamanty, dále pak řezané
květiny, čerstvá zelenina. EU do Zimbabwe vyváží strojírenské výrobky všeho druhu, dopravní prostředky, léky a potraviny.

Zimbabwe se zařadilo po bok tří dalších zemí jiho- a východoafrického regionu, které podepsaly prozatímní dohodu o
hospodářském partnerství s EU (iEPA). Dohoda vstoupila v platnost v roce 2012, čímž odpadla veškerá cla a kvóty na
zimbabwské zboží dovážené do EU s výjimkou cukru a rýže (na tyto komodity se vztahovala přechodná období). Vývozy z
EU do Zimbabwe se liberalizují postupně až do výše 80 %.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dne 1. 11. 2014, byla obnovena přímá rozvojová spolupráce mezi EU a zimbabwskou vládou. V rámci 11. Evropského
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rozvojového fondu (EDF) poskytne EU v letech 2014–2020 rozvojovou pomoc ve výši 234 mil. Euro rozdělenou do
následujících sektorů:

1. zdravotnictví (88 mil. €)
2. hospodářský rozvoj založený na agroprůmyslu (88 mil. €)
3. dobrá správa věcí veřejných a posilování institucí (45 mil. €)

Částka 6 mil. EUR bude směřovat na podporu organizací občanské společnosti, 3 mil. EUR získá ministerstvo financí
Zimbabwe a další úřady zapojené do implementace EDF a 4 mil. mají podpořit technickou spolupráci.

Podrobnější informace: https://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe/1867/zimbabwe-and-eu_en;
https://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe/1868/eu-projects-zimbabwe_en
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obchodní výměna ČR se Zimbabwe je relativně nízká. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní
spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 1584 1255 1224 1740 903

Dovoz 1438 1412 1055 1085 2157

Obrat 3022 2667 2279 2825 3060

Saldo 146 -157 169 655 -1254

Zdroj: Český statistický úřad , údaje v tis. USD

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky našeho vývozu v roce 2016 a 2017 byly chemické sloučeniny pro těžbu nerostů, zařízení na
automatické zpracování dat, telefonní přístroje a zařízení, chmel, kyanidy a hygienické zboží.

Dovezli jsme květiny, bavlnu, pomeranče, tabák a umělecké předměty.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Zimbabwe

23/39 http://www.businessinfo.cz/zimbabwe

http://www.businessinfo.cz/zimbabwe


ekonomické spolupráce

V Zimbabwe neexistuje žádná přímá česká investice.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983,
nepublikováno).

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké
spolupráci (Harare, 23. 5. 1984, vyhláška 14/3 Sb. z 8. 3. 1985

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala
pouze ČR (notifikováno zimbabwské straně v roce 2001).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR tradičně nabízí Zimbabwe rozvojovou pomoc ve formě vládních stipendií ke studiu na českých vysokých školách.
Kromě toho jsou v Zimbabwe pravidelně realizovány tzv. malé lokální projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Lusace
Tyto projekty jsou zaměřeny především na rozvoj školství.
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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

Prioritními oblastmi (vedle těžby surovin) jsou zemědělství a agroprůmysl, energetika, stavebnictví a turistika. Perspektivní
položky jsou jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva,
telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská
zařízení pro dřevo a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely a malé
elektrárny zapojené off-grid, dopravní prostředky (včetně malých letadel).

V případě pozitivního politického vývoje po volbách a stabilizace ekonomického prostředí lze očekávat prudký růst
poptávky zejména po strojním vybavení. Značný potenciál má v Zimbabwe rozvoj sektoru cestovního ruchu.

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU mají české subjekty nejvyšší šanci uspět v oblasti zemědělství a
agroprůmyslu. Dosavadní angažmá EU bylo namířené spíše na posilování potravinové bezpečnosti (z velké části
navazovalo na humanitární pomoc). Nový rozpočtový rámec pro léta 2014-2020 ovšem klade větší důraz na komerční
aspekty zemědělství (konkurenceschopnost, marketing a obchod navázaný např. na již fungující iEPA). Konkrétně lze
spatřovat prostor pro poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými
komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe
vysoce relevantních závlahových systémů).

5.2 Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů:

MineEntra obor: těžba a infrastruktura, místo konání: Bulawayo, datum konání: 18. – 20. 7. 2018

Zimbabwský mezinárodní veletrh (Zimbabwe International Trade Fair): je největší výstavní akcí v zemi. Koná se každoročně
koncem dubna v Bulawayu.
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Harare Agricultural Show – zemědělská výstava, která se koná každoročně v Harare koncem srpna

Další veletrhy a výstavy:
http://zimexposupport.blogspot.com/2017/10/event-calendar-for-upcoming-trade-shows_11.html
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Zimbabwský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel nízká. Místní dovozci a spotřebitelé jsou navíc omezováni
nedostatkem finanční hotovosti a nízkou dostupností dovozních úvěrů. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast
SADECu. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského
zboží.

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

České zboží je v Zimbabwe prakticky neznámé. Situace v Zimbabwe je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů.
Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v
serióznost partnera, korupce….) existují i specifické faktory jako např. nedostatek finanční hotovosti, orientace na tradiční
(především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem
(dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Zimbabwe většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu (JAR), méně Beira (Mosambik).
Spotřební zboží lze na zimbabwském trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní
distribuční kanály pro místní rozsáhlé maloobchodní řetězce (OK, TM, Pick n‘ Pay, Bon Marché, Spar). Základním kritériem
většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla alespoň odpovídat
jihoafrické konkurenci. Přímý osobní styk s distributirem/klientem je základním předpokladem prodejního úspěchu.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis, místní distributor
by tedy měl být schopen poskytovat kvalitní servisní služby. České firmy dosud nemají v Zimbabwe vybudovanou žádnou
síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

V Harare a Bulawayu zahájilo činnost Obchodní informační centrum Zimbabwe-EU (EBIC)
http://www.tradezimbabwe.com/zim-ebic/, jehož posláním je především zvyšování informovanosti aktivních i
potenciálních zimbabwských vývozců (včetně malých a středních podniků) na trhy EU v oblasti celních předpisů,
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fytosanitárních standardů, požadavků na ochranu spotřebitele atd. Poskytovány ale budou i analýzy aktuálních
obchodních příležitostí či například informace o konání výstav a veletrhů v EU. EBIC sídlí v budově zimbabwské exportní
agentury Zimtrade a je tak vhodným místem pro získání obchodních kontaktů.

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

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý proces.
Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací,
časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat ve dvou kopiích
povolení k dovozu (a bill of entry, formulář 21), deklaraci o hodnotě zboží, faktury, které musí obsahovat jména
dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat
osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing
List).

Výběrem cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad: Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA): http://www.zimra.co.zw/. Celní
sazby závisí na druhu zboží, v zásadě existuje základní celní sazba (pro většinu zboží ve výši 15 – 20%, výrobní zařízení 0%,
látky 5%, luxusní zboží 60%), celní přirážka 10 % a VAT (15%). Na zboží původem ze zemí COMESA nebo SADC se vztahují
preferenční celní sazby. Celní sazby u 80 % dováženého zboží z EU se budou do roku 2022 postupně odbourávat v
souladu s dohodou iEPA. Dlouhodobě vysoký deficit obchodní bilance vedl k vyčerpání finančních rezerv, na které v roce
2016 vláda reagovala zákazem dovozu 64 druhů zboží vyráběného lokálně. Text celního zákona viz:

http://www.zimra.co.zw/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23:legislation&Itemid=112

Dovoz a vývoj některých položek vyžaduje zvláštní povolení či licenci (např. licenci Úřadu pro kontrolu léčiv Zimbabwe v
případě léků http://www.mcaz.co.zw/ nebo povolení Ministerstva zemědělství nebo veterinární správy u základních
potravin/zemědělské produkce, výrobků rostlinného či živočišného původu, osiva, živých rostlin a zvířat). Zvláštní povolení
na dovoz a vývoz se rovněž týkají nukleární technologie, radioaktivních látek, zbraní, munice, polodrahokamů a drahých
kamenů, zlatnického zboží, sycených nápojů, textilu a oděvů. Dovoz zbraní (loveckých) povoluje úřad pro registraci zbraní.
Velmi zdlouhavá licenční řízení ztěžují dovoz léků a od roku 2012 i potravinových doplňků. Dovoz je v praxi
problematizován i obtížnou dostupností hotovosti a omezenou možností získat importní úvěr. Při dovozu je nutné
deponovat kauci do doby ukončení celních procedur.

Za dodržování standardů dováženého a vyráběného zboží odpovídá The Standards Association of Zimbabwe:
http://www.saz.org.zw/. Předexportní certifikaci pro Zimbabwe provádí Bureau Veritas.

Zakázán je dovoz omamných látek, pornografických materiálů a materiálů ohrožujících mravnost, zboží vyrobené ve
vězení, padělků, vystřelovacích nožů, bělících krémů obsahujících rtuť.
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Další informace:

http://www.zimra.co.zw/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=27.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou teoreticky na zimbabwském trhu operovat prostřednictvím zahraniční pobočky (foreign
branch) či svého zastoupení (representative office), preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční
účastí je Joint-Venture s místním partnerem.

Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména v obchodním registru. Společnost se zakládá na ustavující valné
hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená notářem) Základní jmění se vloží na
účet v bance. Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum
založení, jména všech statutárních zástupců. Dále se společnost registruje u daňového úřadu ZIMRA), sociálního úřadu,
Manpower Development Fund. Ta Posledním krokem je získání licence radnice/ministerstvo spravedlnosti. K získání
licence je třeba souhlasu Ministerstva spravedlnosti na základě předložení žádosti CR21 u Rejstříku společností (vč.
poplatku 280 USD). Založení společnosti musí být veřejně publikováno. U Investičního úřadu Zimbabwe (ZIA,
http://www.investzim.com/) existuje tzv. jednotné místo, které by mělo všechny formality spojené se založením podniku
vyřídit. Rovněž je možné využít služeb místního právníka.

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

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby
jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech
hromadných sdělovacích prostředků. Nejzastoupenějšími tištěnými médii jsou deníky The Herald, Daily News a News Day.
Práva na televizní vysílání má pouze státem ovládaná ZBC, která má též několik rozhlasových stanic. V roce 2013 zahájily
vysílání i nové rozhlasové stanice (např. Star FM, ZiFM). Propagace prostřednictvím internetu a sociálních sítí, hrají v
Zimbabwe stále větší roli.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Zimbabwe
registrovat (u ministerstva obchodu a průmyslu).
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Zimbabwe je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního
vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zimbabwe
signatářem dohody TRIPS. Zimbabwe je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization).
Zimbabské zákony duševní vlastnictví chrání, nicméně prodej pirátských hudebních nahrávek, počítačového softwaru je
velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit.

6.6 Trh veřejných zakázek

Prostřednictvím tendrů by podle zákona měly být zadávány všechny státní zakázky, jejichž objem překročí 300.000 USD.
Pro koordinaci a dohled nad vypisovanými tendry byl vládou zřízen tzv. Government Tender Board (GTB) a State
Procurement Board (SPB), kde se tendrové nabídky shromažďují a vyhodnocují. Žádný centrální on-line registr veřejných
tendrů v Zimbabwe neexistuje, tendry jsou publikovány především v denním tisku (např. The Herald) nebo i na internetu
(http://www.zimbabwetenders.com/).

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě
před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Pokud má
firma, která v tendru neuspěla, pochybnosti o regulérnosti soutěže, může do 30 dnů od doručení výsledku tendru podat
odvolání a je jí umožněno nahlédnout do vítězné nabídky. V případě významných zakázek však rozhoduje, event.
rozhodnutí GTB ovlivňuje samotná vláda, která mnohdy upřednostňuje politická hlediska.

Zahraniční firmy dávají přednost účasti v tendrech vypisovaných zahraničními institucemi či donory (EU, AfDB, WB…),
které mají zajištěné financování.

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

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro
předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit, s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V
obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů (pokud možno v zahraničí). Zimbabwe, přestože je
vázáno Newyorskou konvencí a dalšími mezinárodními dohodami, rozhodnutí cizích soudů a arbitráží v několika
případech (vyvlastněných farmářů) neuznalo. S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto
doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání.

Zimbabwe je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC),
přistoupilo k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o
uznávání a provádění zahraničních soudních rozhodnutí z roku 1958 a je rovněž členem UNCITRAL (UN Commission on
International Trade and Arbitration Law). Přes členství v těchto dohodách, zimbabwské soudy většinou rozhodnutí cizích
soudů a arbitráží neuznaly. Problémem je rovněž řešení obchodních sporů přímo před zimbabwskými soudy. Zimbabwská
justice v minulosti prokázala velmi liknavý přístup k ochraně zahraničních investorů především v případě vyvlastnění

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Zimbabwe

30/39 http://www.businessinfo.cz/zimbabwe

http://www.zimbabwetenders.com/
http://www.businessinfo.cz/zimbabwe


farem. Rozhodnutí soudů navíc místní elity nerespektují.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a
dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží (vzhledem k nedostatku finančních
prostředků v místních bankách je ale nutné počítat s dlouhými platebními lhůtami).

Hlavním problémem místního trhu je ekonomická nestabilita a legislativní nejistota, malá koupěschopnost a nedostatek
finančních prostředků na dovoz zboží.

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

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrná britská tradice. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních
institucí jsou zdlouhavé. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na
obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě. Konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní
atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU.

Úředním jazykem Zimbabwe byla původně jen angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních
jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona)
aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká
sídla a je jednoznačně dominujícím jazykem v obchodních stycích.

Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$), byl v letech 2002 – 2009 stižen astronomickou
inflací (až biliony procent). Od února 2009 se zimbabwský dolar přestal používat. V současné době se jako hlavní platidlo
používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand (ZAR). V blízkosti
hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula. Vláda několikrát prohlásila, že začne jako rezervní měnu používat rovněž
čínský juan a indickou rupii, dosud se tak ale nestalo. Přestože vláda občany i firmy nutí k bezhotovostním transakcím,
peněžní transakce probíhají většinou v hotovosti. K placení částek nižších než 1 USD jsou využívány ZAR a nově vydané
zimbabwské mince (ekvivalentní hodnota k UScentům). V důsledku nedostatku hotovosti v místních bankách začala
Rezervní banka Zimbabwe vydávat od května 2016 bankovní poukázky (bondy), jejichž oficiální směnný kurs k USD je 1:1
(ve skutečnosti je již nižší), které rovněž slouží k hotovostním platbám. Od nástupu nové vlády se začíná nesměle hovořit
o znovuzavedení zimbabwského dolaru. Jiné než výše uvedené měny (včetně eur) je obtížné směnit. Mezinárodní platební
karty lze použít pro platbu ubytování a služeb v turistických centrech a mezinárodních hotelích.

Oficiální státní svátky:
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• leden - New Year´s Day (Nový rok)
• Velikonoční pátek, pondělí (pohyblivé)
• duben - Independence Day (Den nezávislosti, oficiální státní svátek země)
• květen - Worker´s Day (Svátek práce)
• květen - Africa Day (Den Afriky)
• druhé srpnové pondělí - Heroes´ Day (Den hrdinů)
• druhé srpnové úterý - Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
• prosinec - National Unity Day (Den národní jednoty)
• prosinec - Christmas Day (1. svátek vánoční)
• prosinec - Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna v souladu s čl. 2 (odst. 2) zákona Public
Holidays and Prohibition of Business Act. Pokud svátek padne na sobotu či neděli, volno je následující pondělí.

Obvyklé úřední hodiny na úřadech:

• pondělí – pátek od 08:00 hod. do 16:30 hod.

Obvyklá otevírací doba bank:

• pondělí – úterý a čtvrtek – pátek od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
• středa od 08:00 hod. do 13:00 hod.
• sobota od 08:00 hod. do 11:30 hod.

Obvyklá otevírací doba v obchodech:

• pondělí – pátek od 8:00 do 16:30 (případně 17:00) hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 20:00 hod. bez
polední přestávky

• sobota od 8:00 do 12:30 hod. (supermarkety do 20.00)
• neděle od 8:00 do 20:00 hod. (pouze supermarkety)

Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou
zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

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

Vstupní víza a poplatky:

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech
včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je:
30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní), 45 USD za dva vstupy. Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou
přesnou částku v amerických dolarech (USD). Upozorňujeme, že tato úprava platí jen pro některé členské země EU, např.
občané Slovenska vízum na hranicích získat nemohou. Do formuláře (k dispozici na každém přechodu) je nutno uvést jako
účel cesty „Tourism“, pro jiné účely nelze vízum na přechodu získat.

Žádosti o jiný druh víza a o novinářskou akreditaci je nutno podat na:
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Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně, Kommandantenstrasse 80, 10117 Berlin tel.: +49/30/206 22 63 fax: +49/30/206 22 63,
https://www.zimembassyberlin.com/

Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez
souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů. Doporučuje se před cestou
ověřit u příslušného zimbabwského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily.

Doklady:

Platný pas s minimální platností šest měsíců od data vydání víza. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je
nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci.

Návštěvník Zimbabwe může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a
zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup). Pro návštěvníky pobývající v Zimbabwe méně než 6
měsíců, jsou požadavky obvykle minimální.

Pracovníci tisku, televize a dalších sdělovacích prostředků přijíždějící do Zimbabwe služebně musí vždy před vstupem
žádat o akreditaci na příslušném zastupitelském úřadě Zimbabwe a dále na Zimbabwské mediální komisi (Zimbabwe
Media Commission) v Harare.

Celní předpisy:

Do Zimbabwe lze bezcelně dovézt zboží určené k osobní spotřebě v místě, nepřesahující hodnotu 300 USD. Do toho lze
zahrnout max. 5 litrů alkoholických nápojů na osobu starší 18 let, z čehož mohou být max. 2 litry destilátů. V květnu 2003
byl zaveden limit na dovoz pohonných hmot, který je v současné době 2 000 litrů na jeden automobil.

Dovoz předmětů osobní potřeby, které budou návštěvníkem opět vyvezeny zpět ze země, nepodléhá omezení. Dovoz
zahraniční měny není omezen, doporučuje se vyšší částky deklarovat při příjezdu na celnici. Nesmí se vyvážet více než
2000 USD. Zboží v hodnotě vyšší než 1000 USD podléhá odbavení na celnici a musí mít vystaveno formulář CD 1.
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Specifika:

Při cestách do Zimbabwe není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokokové
encefalitidě a žloutence typu A i B. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a okolí
národního parku Gonarezhou) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj.
leží největší města Harare a Bulawayo, nebezpečí malárie nehrozí. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje
riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a
jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. V Zimbabwe je
masově rozšířeno onemocnění AIDS. Ve městech a turistických oblastech jsou vyhovující restaurace.

Nedoporučuje se používat platební karty vydané jinými než zimbabwskými bankami a to ani pro platbu v
supermarketech. Síť bankomatů je omezená a většinou neumožňuje vybírat hotovost na zahraniční karty. Navíc před nimi
bývají dlouhé fronty. Z ČR do Zimbabwe lze pro zaslání hotovosti využít služeb Western Union (nikoliv však v opačném
směru).

V Zimbabwe se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/hod. Při kontrole policií
se doporučuje předkládat pouze legalizované kopie dokladů.

Všechny hlavní silniční tahy jsou zpoplatněny. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR,
který však musí být doplněn anglicky psaným osvědčením o autentičnosti a platnosti dokladu nebo anglickým překladem
opatřeným fotografií řidiče. Při delším pobytu se doporučuje používat mezinárodní řidičský průkaz.

Vnitrostátní letecká doprava přestala po krachu Zimbabwe Airlines v roce 2012 fungovat a je omezena na nákladné
letecké taxi. Obnoveny byly vnitrostátní letecké spoje Harare – Victoria Falls (Air Zimbabwe, Fastjet), nelze se na ně ale,
vzhledem k často rušeným letům, spolehnout. Osobní vlaková doprava je na vybraných úsecích v provozu (např. Bulawayo
– Victoria Falls, Harare – Mutare), je však nespolehlivá a zejména noční spoje jsou velmi rizikové z důvodu zvýšené
kriminality. Nejlepším způsobem vnitrostátní dopravy je dálkový autobus – linky spojují všechna velká města v Zimbabwe
i v okolních zemích.

Organizovaná turistika zaměřená na hlavní turistické atrakce (Viktoriiny vodopády, národní parky, ruiny Velkého
Zimbabwe atd.) je relativně bezpečná a při zachování rozumné míry obezřetnosti bezproblémová. Při cestě do oblasti
diamantových dolů Marange (50km JV od Mutare) je třeba mít speciální povolení místních úřadů. V příhraničních
oblastech s Mosambikem je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost.
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Kriminalita v Zimbabwe je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně.
Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Za zvláště nebezpečné
(zejména v noci) lze v tomto ohledu považovat chudinské čtvrti v městech Harare a Bulawayo. Přesuny vozem je lépe
provádět za světla, jízda v noci je riskantní (neosvětlená vozidla, zvířata na silnici aj.), vůz je lépe za jízdy zamykat. Rovněž
se nedoporučuje nosit u sebe vysoké částky peněz nebo drahé věci.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je na
celém území přísně zakázáno.

Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu
zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních
katastrof i sociálních nepokojů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnávání nerezidentních cizinců je nezbytné získat pracovní povolení a následně povolení k pobytu od
Imigračního úřadu, k čemuž je třeba doložit potvrzení o nabídce zaměstnání od budoucího zaměstnavatele, dohodnutou
mzdu, podmínky práce, důkaz, že pozice byla inzerována v Zimbabwe, chybí pro ni v místě expertíza a nebude v dohledné
době nalezen způsob, jak tuto lokální expertízu zajistit. Všeobecně lze konstatovat, že se jedná o zdlouhavý,
administrativně náročný proces. V případě investic nad 100.000 USD bývá pracovní povolení pro cizince zpravidla uděleno
na tři roky s možností prodloužení na pět let.

Vláda pobízí zahraniční firmy k maximálnímu využití místních pracovních sil. Zaměstnávání místních sil se řídí Zákoníkem
práce (Labour Law) který velmi rigidně chrání práva zaměstnanců a omezuje pracovní trh. Propustit místního zaměstnance
je velmi obtížné, v každém případě má nárok na vysoké odstupné. Zákoník práce neplatí, pokud firma působí ve zvláštní
ekonomické zóně.

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=1850.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, takže za veškerá ošetření je třeba
zaplatit v hotovosti.

Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení, materiálu a léků. Před
ošetřením (a to i v urgentním případě) obvykle vyžadují zálohu předem. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v
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soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením
urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově zpravidla je dostupná pouze nejzákladnější péče.
Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Doporučená lékařská zařízení :

• Avenues Clinic, Corner Baines Avenue/Mazowe Street, HARARE (Tel : +263 4 251 140 / +263 4 251 144)
• Trauma Center, 17 Lanark road, Belgravia (Tel : +263 4 700 666 / +263 4 700 668)
• Parirenyatwa Hospital, Mazowe Street, HARARE (Tel : +263 4 701 555 / +263 4 701 557)
• HARARE Central Hospital, Lobengula Road, Southerton, HARARE (Tel : +263 4 621 111 / +263 4 621 114)
• Galen House (privátní) - 93, Josiah Tongogara/9th Avenue - Bulawayo (Tel : +263 9 881 051)
• Mater dei Hospital (privátní) - Burns Drive - Malindela Bulawayo (Tél : +263 9 240000 / +263 9 240005)
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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

V Zimbabwe je Česká republika zastoupena prostřednictvím svého velvyslanectví v Zambii:

Embassy of the Czech Republic

4, Twin Palm Road, Kabulonga

Lusaka, Zambie

Tel.:+260 211 269 878

E-mail: lusaka@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/lusaka

Teritoriální působnost ZÚ: Zambie, Zimbabwe, Malawi

V Zimbabwe není prozatím žádný honorární konzulát České republiky.

Z letiště v Harare se lze do centra města nejsnáze dopravit pomocí taxi, jež obvykle parkují před budovou terminálu.

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 Zimbabwe neexistuje žádné zastoupení Českých center, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism.
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Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu.

Czech Trade, 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg

Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,

Tel: +27 11 5190902

Web: www.czechtrade-sa.co.za

E-mail: johannesburg@czechtrade.cz

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

• 994 – rychlá záchranná pomoc
• 993 – hasiči
• 995 – policie (v Harare lze využít též telefon +263 4 777777)
• 999 – nouzová linka

Funkčnost těchto spojení je ale nestálá a ani úspěšné spojení s operátorem nezaručuje rychlou a kompetentní reakci.
Zejména mimo velká města mohou být pohotovostní linky zcela nepoužitelné.

Další užitečná telefonní čísla:

+263 4 700666/8, 707072 - Trauma Center - 24-hodinová lékařská pohotovost

+263 4 339933/4/5/6 - nemocnice sv. Anny (St. Anne´s Hospital)

+263 4 251180/99 - 24-hodinová lékařská pohotovost v Avenues Clinic

Je možno také volat na mobilní telefon konzulární pohotovosti +260 966 732 849. Vzhledem k nekvalitní místní telefonní
síti je nepravděpodobné, že se volající dovolá na první pokus, proto doporučujeme volání opakovat.

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují
stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané
cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně
měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby. Existuje rovněž možnost zaplatit si službu "Medical
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Air Rescue Service", 3 Elcombe Avenue, Belgravia, Harare, tel : 734.513/4 nebo 727.540, která zabezpečuje rychlý převoz
do Harare či JAR.

7.4 Internetové informační zdroje

• ZimTrade (www.zimtrade.co.zw)
• Zimbabwe Investment Authority (www.zia.co.zw)
• Zimbiz (www.zimbiz.com)
• Reserve Bank of Zimbabwe (http://rbz.co.zw/)
• Zimbabwe National Statistics Office (http://www.zimstat.co.zw/)
• Zimbabwe Revenue Authority (http://www.zimra.co.zw/)
• Zimbabwe Tourism Authority (http://www.zimbabwetourism.net/)
• Parliament of Zimbabwe (http://www.parlzim.gov.zw/)

Média a tiskové agentury:

• The Financial Gazette (www.financialgazette.co.zw)
• Zimbabwe Independent (theindependent.co.zw)
• The Herald (www.herald.co.zw)
• Daily News (www.dailynews.co.zw)
• News Day (www.newsday.co.zw)
• Chronicle (www.chronicle.co.zw)
• The Standard (www.thestandard.co.zw)
• Zimbabwe Broadcasting Corporation (www.zbc.co.zw)
• The Sunday Mail(www.sundaymail.co.zw)
• The Zimbabwean (www.thezimbabwean.co.uk)
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