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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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: Guinejská republika (République de Guinée, Guinée-Conakry)

Složení vlády:

• Prezident: Alpha Conde
• Premiér: Mamady Youla A
• Aktuální složení vlády je k nalezení na webové stránce Vlády Guineje

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

Počet obyvatel: 12,65 mil. (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,65 %

Složení podle věkových skupin:

• 0–14 let: 42,5 %
• 15–64 let: 54 %
• nad 65 let: 3,5 %

Národnostní složení:

• Etnické skupiny (24): Peul/Fula (40 %, střed), Malinké (30 %, severovýchod), Soussou (20 %, severozápad), další (10 %,
jihovýchod: Bagaforé, Bagatai, Guerzé/Kpellé, Kissi, Landuma, Toma, Zialo, ad.).

• Početně zanedbatelná, ale ekonomicky aktivní je libanonská a francouzská menšina. V poslední době rychle roste
čínská migrace.

Náboženské složení:

• muslimové 84,2 % (zj. sunnité/sufisté)
•
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křesťané 8 % (různé denominace, zj. jih země)
• tradiční africká náboženství 6 %
• ostatní 1 % (Bahá´i, hinduisté, buddhisté, tradiční čínské religiózní skupiny)
•

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)

2013 2014 2015 2016 2017

560 556 542 514 749

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2013 2014 2015 2016 2017

2,3 1,1 1,2 5,2 6,7

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2013 2014 2015 2016 2017

11,9 9,7 7,3 8,7 8,9

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013 2014 2015 2016 2017

7 7 6,9 6,8 4,5

podle údajů WDI, World Development Indicators (roky 2013-2016), Světové banky (rok 2017)

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

2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy 23,0 19,1 19,4 24,1 22,4
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Výdaje 24,9 23,0 25,6 25,6 24,2

Saldo -2,0 -8,9 -1,5 -1,5 -1,8

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook

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

Stav běžného účtu

2013 2014 2015 2016 2017

-1,05 -1,17 -1,36 -0,84 -

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh (v % HDP)

2013 2014 2015 2016 2017

25,3 28,7 32,9 48,5 -

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2013 2014 2015 2016 2016

182,6 301,6 330,7 - -

podle údajů WDI, World Development Indicators

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je slabý, trpí nedostatkem finančních prostředků. Monetární politika je řízena centrální bankou (Banque
centrale de la République de Guinée).

V zemi působí několik komerčních bank – Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Guinée (BICIGUI),
Banque Islamique de Guinée, Banque populaire maroco-guinéenne, Ecobank, International Commercial Bank (ICB),
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Société Générale de Banque en Guinée (SGBG) a Union internationale de banques en Guinée (UIBG).

Kreditní karty nejsou rozšířeny ani v hlavním městě, jejich používání se vzhledem k častým zpronevěrám doporučuje
omezit na minimum. Málo rozšířené bankomaty většinou přijímají karty cizích bank, časté jsou ovšem podvody. Cestovní
šeky jsou k dispozici pouze v některých větších bankách a hotelích. Peníze se doporučuje vybírat přímo v bance.

Výměna peněz na ulici je nelegální, riziková (falešné bankovky, loupežná přepadení). Výběr volně směnitelných měn je
problémový.

1.7 Daňový systém

K hlavním položkám, krom soc. (18 %) a zdrav. pojištění (8 %), patří DPH (18 %), podniková daň (35 %); daň z nemovitostí
(10 %), daň z příjmu (6 %), daň z pojištění (12 %), daň z držení vozidla 200 000 GNF(cca 19 euro), daň z úroků (kolísá), daň
z PHM (kolísá), administrativní (stamp) daň (0,25–1 %).

Velcí investoři, těžební podniky, investoři do prioritních sektorů (potravinářství, zpracování minerálů, turistika, stavebnictví)
a investoři mimo hlavní město mají řadu daňových a celních úlev, včetně 3-8letých daňových prázdnin.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 1,44 1,73 2,5 1,78 2,30

Dovoz 3,18 3,64 3,21 3,70 4,36

Saldo -1,05 -1,91 -0,71 -1,92 -2,06

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: African Economic Outlook (roky 2012-2014), Institut National de la Statistique de la Guinée (roky 2015, 2016)

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

• Vývoz z Guineje: Indie (526 mil. USD), Jižní Korea (159 mil. USD), Španělsko, Ukrajina, Irsko.
• Dovoz do Guineje: Čína (902 mil. USD), Nizozemí (777 mil. USD), UK, Indie, Francie.

(dle OEC, duben 2016)

2.3 Komoditní struktura

• Nejdůležitějšími vývozními artikly jsou: bauxit (43 %), surová ropa (35 %), zlato (4,3 %), ryby (5,1 %).
• Dovážejí se: nerostné suroviny (27 %), zemědělské a průmyslové stroje (12 %), textil (7 %).

(dle OEC, duben 2016)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Neexistují

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

V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací do těžebního průmyslu.

Global Alumina, BHP Billiton, Dubai Aluminium, Abu Dhabi Mubadala Development, Alcoa, Rio Tinto-Alcan, Anglo-Gold
Ashanti, Hyperdynamics, China Sonangol/Duyuan International Development, China International Water and Electric
Corp., ad.

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

Zákon o investicích zakotvuje právo zahraničních subjektů podnikat na území Guineje „v souladu se zákony země“.
Podniky mohou být ze 100 % vlastněny cizím kapitálem. Speciální zákony upravují podnikání v telekomunikacích a
hornictví. Zvýhodněné podmínky mají investice mimo hlavní město. Řadu výhod mají rovněž malé a střední podniky a
firmy vyrábějící na export.
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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

Delegation of the EU to Guinea
Immeuble Le Golfe, Coléah Lanséboundji, Commune de Matam
BP: 730 Conakry, République de Guinée
Tel: (+224) 631 40 48 71/ 664 35 20 70
Fax: + 32 2 298 88 10
E-mail: delegation-guinee-conakry@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Spolupráce mezi Guinejí a EU v oblasti obchodu se zakládá především na Dohodě o ekonomickém partnerství zemí
EU/ACP.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavním zdrojem EU financování je Evropský rozvojový fond.

V roce 2017 EU schválila finanční podporu Guineji v hodnotě 120 mil. euro. Na podporu státního rozpočtu Guineje bylo
vyčleněno 60 mil. euro, zbývajících 60 mil. euro je určena na urbanistické a sanitační projekty v městech Konakry a Kindia.

Více informací na stránce Delegace EU v Guineji.
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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

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz ČR do
Guineje

1 419 3 027 1 798 2 156 1 433

Vývoz ČR z
Guineje

1693 319 384 54 138

Bilance 826 2 729 1 414 2 103 1 295

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Gunieje v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

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

84 Reaktory, kotle, mechnické přístroje 412

85 Kmery, TV 357
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90 Optické přístroje 262

63 Textilní výrobky 171

94 Nábytek, lůžkoviny, svítidla 155

87 Motorová vozidla, traktory 29

73 Výrobky ze železa, oceli 11

07 Zelenina, rostliny 9

25 Sádra, vápno, cement 8

19 Přípravky z obilí, škroby, mléka 8

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Guineje v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

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

71 Perly, drahokamy 72

30 Výrobky farmaceutické 49

06 Rostliny, květinářské výrobky 6

84 Kotle, přístroje mechanické 5

92 Nástroje hudební, příslušenství 3

69 Výrobky keramické 1

Zdroj: Český statistický úřad

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

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

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Guineji.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1959
• Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1961
• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky o vědeckotechnické

spolupráci z roku 1960

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla Guineji v minulosti řadu studijních stipendií (např. v lékařství, zemědělství, vodohospodářství).

Na mezinárodní úrovni se ČR účastní činnosti Guinejské konfigurace Komise pro budování míru (Guinea Configuration of
the Peace Building Commission, od ledna 2012).

V červnu 2012 poskytlo MZV ČR Guineji – prostřednictvím NGO Lékaři bez hranic (Médecins sans frontières) -
humanitární pomoc ve výši 2 mil. CZK pro děti a kojící a těhotné ženy (Integrated Maternal and Child Health Project in
Guinea). V 2012 byla za finanční pomoci ČR vybudována první hmotná/IT knihovna Lékařské fakulty Conakerské
university, guinejskému Ministerstvu zdravotnictví byl poskytnut prášek na úpravu (sterilizaci) vody pro potřeby
zdravotnických zařízení.

V zemi také působí české neziskové orgamizace Centrum Dialog, Prokontakt a Wontanara, které se zaměřují na adopci
dětí na dálku.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

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

Perspektivními odvětvími pro investice zůstává těžba, energetika, telekomunikace a zemědělsko - potravinářský průmysl.

Aktuální sektorové příležitosti pro Guineu

Další oborové příležitosti pro většinu zemí jsou uvedeny v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Lokální význam má dubnový mezinárodní veletrh v Conakry (pořadatel: Centre international d'échanges et de promotion
des exportations). Další informace o veletrzích v Guineji lze nalézt např. na webu m+a Exportdatabase.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty a
známostmi je základní podmínkou úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního
konzula ČR v Guineji-Conakry Hasmiou Dia.

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci, Číňané). Dovozci luxusního zboží,
stejně jako důlní firmy, většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.

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

Dovozce zboží nad 5 000 USD potřebuje dovozní povolení (Demande descriptive d'importation). Dovozní clo je 33 % na
většinu položek, investoři však mají řadu výjimek. Základní potraviny mají celní sazbu 1–2 %. Na luxusní zboží (tabák,
alkohol, automobily…) je přirážka 20–70 %.

Zakázán je dovoz zbraní a vojenského materiálu a drog. Zakázán je vývoz měny nad 100 000 GNF a více než 5 000 USD.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení společnosti je relativně jednoduché – prostřednictvím Agentury k propagaci soukromých investic (Agence de
promotion des investissements privés, APIP, „one-stop-shop“, založená v prosinci 2011) je třeba předložit jméno a
stanovy společnosti (7 dní, poplatky u notáře od 1,8–3,5 mil. GNF), na bankovní účet v Guineji složit základní kapitál (2
dny), zaregistrovat společnost v obchodním rejstříku při Úřadu na podporu investic, včetně DIČ (Direction nationale des
impôts) a notifikace správě sociálního zabezpečení (Office national de l'emploi et de la main d'œuvre) - registrační
poplatek se určuje dle výše kapitálu: 1 % do mil. GNF, 0,5 % do 500 000 000 GNF, 0,25 % nad 500 000 000 (17 dní).
Založení společnosti je následně zveřejněno v oficiálním věstníku (20 dní, poplatky 1 % z kapitálu, 365 000 GNF a 1 000
GNF za stranu registračního textu).
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Pokud firma hodlá podnikat ve zvýhodněném režimu a uchází se o daňové úlevy (viz. kapitola 5.5), musí dostat souhlas
Ministerstva financí, příslušného sektorového ministerstva a Národní investiční komise. Další informace lze nalézt např. na
webové stránce Světové banky Doing Business.

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

Vzhledem k míře gramotnosti a dostupnosti novin se jako nejlepší jeví, jako i v ostatních státech západní Afriky,
rozhlasové reklamy, popř. TV spoty.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Guinea je členem mez. organizací na ochranu duš. vlastnictví (World Intellectual Property Organisation, WIPO; African
Intellectual Property Organisation, OAPI). OAPI je signatářem zákl. úmluv o ochraně duševního vlastnictví (Paris
Convention for the Protection of Industrial Property, Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
Patent Cooperation Treaty, TRIPS Agreement).

Inkorporaci závazků do národního právního řádu provedla Guinea v roce 2000, ochrana duševního vlastnictví ovšem
nepatří mezi vládní priority. Úřad na ochranu duš. vlastnictví (Service national de la propriété des marques et licences) je
nedostatečně financován, nedisponuje dostatkem zaměstnanců. Vymáhání závazků je problematické. Zastoupení padělků
zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oznámení v denním tisku. Donoři si většinou stanovují podmínky výběrových řízení sami (pokud jde o investici nad 1 mil.
USD, řídí tendr Centrální zakázková agentura). Ministerstva vypisují výběrová řízení na nákup služeb a materiálu pro svoje
projekty přímo. Vláda často za dodané služby nebo zboží neplatí – doporučuje se platba předem.

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

Guinejský arbitrážní soud, nezávislý na Ministersxtvu spravedlnosti, vznikl v 1999. Jeho činnost je založena na francouzské
praxi selekce arbitrů z obchodní, nikoli soudní sféry. Dohled nad soudem má Obchodní komora. Guinejský soudní systém
je ovšem silně zkorumpovaný (a cílem korupce jsou především cizinci), podléhá politickým tlakům (zj. ministra těžby).
Vymahatelnost kauz je sporadická. Případy často končí vyvlastněním majetku zahraniční firmy.

Ve vztahu k českým společnostem jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí
stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, do kontraktu
zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi.

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

Kultura pozdravu

Guinejci jsou obecně přátelští lidé, v případě nouze rádi pomohou.

Stejně jako i jinde v západní Africe je velká pozornost věnována zdvořilostem. Krátká odpověď na pozdrav („ça va“) sice
postačí, Guinejci ovšem za vstřícnější považují nejen delší, detailnější odpověď, ale i položení zpětného dotazu (rodina,
zdraví, studia/práce…/…et la famille, la santé, le boulot/les études…?). Dotazem začíná každá konverzace, dokonce i
písemná (e-maily, dopisy).

Zdravit (jíst, vyměňovat peníze, ad.) je v muslimských zemích přípustné pouze pravou rukou.

Konzumace potravin

Guinejci jsou nesmírně pohostinní lidé. Pozvání domů v zásadě nelze odmítnout (max. pozvání odložit na později). Často
se stává, že hosté dorazí dokonce i bez pozvání (neočekávaná návštěva není považována za nezdvořilost).

S potravinami je spojeno množství tabu (př. za nevhodnou je považována konzumace během chůze). Návštěvník, jenž
přijde do domu během jídla, je automaticky pozván ke stolu. Pokrmy jsou často servírovány a jedeny ze společných mís
lžící. Ve větších rodinách jedí muži z jedné společné nádoby, ženy z druhé.

Hostina se očekává při všech spol. příležitostech (svatby, křtiny, pohřby), hostitel na jídle často nešetří, př. vakuované,
konzervované, dovozové (hrášek) či místně vypěstované, dražší potraviny (brambory).

Typický pokrm sestává ze zákl. přílohy (karbohydráty/rýže, čirok, maniok/yam, jáhly, ad.) a z omáčky (arašídy, tropické záp.
afr. zelenina okra, rajčata). Sestava se liší dle sezóny, regionu i příjmů domácnosti. Do bohatších jídel se přidává ryba
(často uzená), drůbež či maso (vzhledem k náb. tabu málokdy vepřové; až na Lesní Guineu, kde žije málo muslimů a
divoká prasata (stejně jako palmové víno) jsou považovány za pochoutku). Přísně je dodržován ramadán - během Tabaski
(Eid al-Adha) jsou rituálně zabíjeny ovce, kozy a slepice.

Společenským problémem je v Guineji dosud podvýživa - mnozí lidé si mohou dovolit pouze jeden pokrm denně, často
s velmi malým množstvím proteinů. Z finančních a etnických důvodů je často omezená i spotřeba mléka a mléčných
výrobků, resp. chleba. Ve Střední Guineji se namísto omáčky k zákl. přílohám jídel (čirok, jáhly) podává (sladký) jogurt.
Chléb, instantní kávu, čaj s kondenzovaným či práškovým mlékem a cukrem snídají pouze movitější domácnosti.

Genderová problematika

Zahr. návštěvnice i v tradičně konzervativní, muslimské guinejské společnosti (s jasnou dominancí mužů v zaměstnání i
veřejném životě) nebudou narážet na potíže, bude jim dokonce prokazována větší úcta nežli místním ženám. Většina
mužů je galantních (nabízení židle, ad.), nezdvořilá gesta jsou velmi vzácná.

Vzhled, oblečení

Oblečení je buď tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou).

Tetování či piercing není v zemi považován za ozdobu (během pobytu se je doporučuje zakrýt). Ženy nesmějí odhalovat
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citlivější partie (nevhodné jsou minisukně, šortky, průhledné materiály či kalhoty s nižšími boky), min. délka sukní je pod
kolena (v opačném případě existuje riziko pronikavých, kritických pohledů a urážek). Džíny jsou akceptovány, v poslední
době stále více i trička s kratšími rukávy či zcela bez rukávů. Pokrývka hlavy není v Guineji nezbytná.

Náboženské sensitivity

Koexistence náb. skupin - muslimové/křesťané - probíhá v Guineji v zásadě bez obtíží (na jihu Lesního regionu je
soustředěna křesťanská menšina).

Upozornění

Jednacím jazykem je v Guineji francouzština, znalost ostatních světových jazyků (angličtina) je nízká.

K regionálním zvláštnostem patří nejen flexibilita při vnímání času (při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu
nedochvilnost). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat i s vysokou mírou
byrokracie a korupce. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Fotografování/filmování je na mnoha místech zakázáno či podmíněno striktními pravidly. Vyloučeno je u všech objektů
považovaných za strategické (např. mosty), včetně vojenských a politicko-administrativních zařízení. Fotografovat osoby
je rovněž většinou nepřípustné (v případě pochyby je třeba požádat o svolení či se fotografování/filmování vyhnout).

Na výzvu policie i ostatních bezpečnostních orgánů je třeba předložit pas (popř. certifikovanou kopii jeho datové stránky
a víza - originál pasu se během pobytu vyplatí uschovat v dobře střeženém sejfu).

Homosexualita není veřejností akceptována, k postihům homosexuálů ovšem běžně nedochází. V guinejském trestním
řádu je homosexualita zmíněna v čl. 325 („obscénní úkony či úkony proti přirozenosti, s osobou stejného pohlaví“ budou
„trestány uvězněním od 6 měsíců do tří let“ a pokutou ve výši od 100.000 do 1 mil. GNF“). Dojde-li k přestupku s osobou
mladší 21 let, je třeba očekávat nejvyšší možnou hranici postihu. Dojde-li při úkonu k násilí, je hranice trestu zvýšena na
5-10 let, nepodmíněně.

Přísně se trestá překupnictví drog.

Na vývoz všech vzácných minerálů (zlato, drahokamy) je třeba předem získat povolení centrálních orgánů. Trestněprávní
postihy jsou přísné, podmínky v místních kázeňských zařízeních odstrašující, předběžné zadržení může trvat i několik
měsíců.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• „oficiální jazyk“: francouzština (ovládá ji však pouze 15–25 % populace)
• „národní jazyky“ (40): peul/fula (40 %), malinké (30 %), sousou (20 %); další (10 %): zj. kpellé/guerzé (3,8 %), kissi (3,5

%), toma (1,8 %), bassari, coniagui, kono, koniaka, lissi, ad. (celkem 0,9 %).

Fixní

• 1. leden (Nový rok)
• 1. květen (Svátek práce)
• 15. srpen (Nanebevzetí)
• 2. říjen (Den nezávislosti)
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• 1. listopadu (Všech svatých)
• 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

• Velikonoce
• Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
• Mouloud (Prorokovo narození)
• Eid al-Adha/Tabaski (Svátek oběti)

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

Ke vstupu do země je vyžadován platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Guiney v
Berlíně. Měsíční vízum (jednorázový vstup): 60 euro, tříměsíční vízum (několikanásobný vstup): 87 euro.

Očkování proti žluté zimnici je nezbytností. Doporučuje se vakcinace proti hepatitidě A i B, meningitidě, obrně, tetanu,
dipthérii, vhodná je aktualizace očkování proti tyfu. Guinea je silně malarická oblast. Opakovaně jsou evidovány případy
cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Guinea má relativně striktní zákoník práce (1988), chránící práva zaměstnanců (systém vyplácení mezd, dovolená,
nemocenská, práce přesčas...). Nejpřísnější je v případě těžebních firem. Zaměstnavatel může propustit zaměstnance bez
souhlasu úřadu práce (ve skutečnosti je to ale relativně těžké). Sociální pojištění je 23 % z platu (18 % platí
zaměstnavatel). Odbory jsou v Guineji jednou z nejmocnějších organizací.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zařízení většinou (v naprosté většině mimo Conakry) nejsou ani dostatečně přístrojově vybavená ani sterilní. Léky
absentují, jejich kvalita nesnese srovnání s akceptovatelnými standardy. Nemocnice (na rozdíl od soukromých klinik, př.
conakerské Clinique Pasteur, tel.: +224 30 43 00 74) nedisponují centrálními tel. čísly. Sanitní služby v zásadě neexistují (v
Conakry jsou k dispozici pouze 2 ambulance, klinik Ambroise Paré a Pasteur).

Před cestou je záhodno uzavřít dobré cestovní pojištění, běžné léky vzít s sebou. Při ošetření v místních nemocnicích a
klinikách (které lze doporučit jen v naprosto naléhavých případech), je nutné mít u sebe finanční hotovost. Ve všech
vážných případech (traumatologie, koronární onemocnění) se doporučuje odlet do ČR

S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci (i pro mytí
ovoce, zeleniny - doporučuje se konzumovat pouze loupatelná).
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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
37, rue Jacques Bugnicourt
B.P. 6474 Dakar - Plateau - Sénégal
Pozn.: Velvyslanectví sdílí prostory s Velvyslanectvím Nizozemska
Tel.: +221 338 214 576
Fax: +221 338 214 578
E-mail: dakar@embassy.mzv.cz

Velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek
Teritoriální působnost: Senegal, Gambie, Guinea.

Consulat honoraire de la République tchèque
Agence OKB, KA 028, Almamya, Kaloum, Conakry, B.P. 2520 P
Tel.: +224 45 37 99, +224 30 43 53 42, +224 30 42 11 06
Fax: +224 30 43 53 42, +224 30 43 53 42
Mobil: + 224 62 25 52 262,+224 60 34 33 77, +224 64 29 28 65
e-mail: hasmioudia@gmail.com, conakry@honorary.mzv.cz

Honorární konzul: MUDr. Hasmiou Dia
Provozní hodiny: út a čt 10:00–12:00 (časový posun-2h v době letního času, -1h v době zimního času)

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 Guineji-Conakry nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

• Tísňové volání (gendarmerie): 122
• Centrální policejní komisariát v Conakry-Kaloum: +224 30 45 17 97
• Klinika Pasteur: +224 30 43 00 74 (75, 76)
• Klinika Ambroise Paré: +224 30 41 13 68 (+224 63 35 10 10)
• Pediatrická klinika: +224 60 21 73 25 (+224 60 21 17 81, +224 60 21 21 90)
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7.4 Internetové informační zdroje

• www.guineeconakry.info
• www.conakryonline.com
• www.presidence.gov.gn
•
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