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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Irácká republika - Republic of Iraq

a) Irák – arabská část Iráku s hlavním městem Bagdád

Složení irácké vlády

prezident: Fuad Masum (Patriotic Union of Kurdistan)

zástupce prezidenta: Nouri Al-Maliki (State of Law)

zástupce prezidenta: Usama Al-Nujaaifi (Muttahidoon)

zástupce prezidenta: Ayad Allawi (Al Iraqia)

předseda parlamentu: Dr. Saleem al-Jubouri (Muttahidoon)

1.místopředseda parlamentu Sheikh Dr. Humam Hamoudi (Islamic Supreme Council of Iraq)

2.místopředseda parlamentu Aram Sheikh Mohammad (Goran)

předseda vlády: Haydar Al- Abady (Al Dawa)

ministr obrany: Irfan Mahmood Al Hiali
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ministr vnitra: Qasim Hussein Al Ahradži (State of Law)

ministr dopravy: Qasim Fandžan Al Hamami

ministr zemědělství: Falah Hassan Zaidan (Muttahidoon, Sunni, from Mosul)

ministr vodních zdrojů: Hasan Hani Janabi

ministr telekomunikací: Hasan Qazem Hassan Al Rashed (Al Dawa, Shiite, from Basra)

ministr výstavby: Tariq al-Khikani (State of Law, Shiite, from Karbela)

ministr turistiky: Adil Fahad Al Shirshab (Al Dawaa)

ministr kultury: Firyad Rawandouzi (Patriotic Union of Kurdistan, Kurdish, from Erbil)

ministr vzdělávání: Dr. Mohammed Iqbal Omer Saidali (Muttahidoon, Sunni, from Mosul)

ministr energetiky: Qassim Mohammed al-Fahdawi (Al Ufiq Al Jadid, Sunni, from Ramadi)

ministr financí: Abdul Razaq A Issa

ministr zahraničních věcí: Ibrahim al-Jaafari (Al Dawaa, Shiite, from Karbela)

ministr zdravotnictví a životního prostředí: Adila Hammoudi (State of Law, Shiite, from Misan)

ministr ropy: Jabar Ali Hussein Al Luaibi (Islamic Supreme Council, Shiite, from Nasiriya)

ministr průmyslu a nerostných surovin: Mohamed Shai Al Sudani (Shiite, from Baghdad)

ministr plánování: Salman Ali Hasan Al Jumaili (Future Country Party, Sunni, from Faluja)

ministr pro migraci: Jasim Mohamed Al Jaf (Goran)

ministr práce: Mohamed Shai Al Sudani (Shiite, from Baghdad)

ministr pro lidská práva: Mohamed Mehdi Al Bayati (Sunni, from Tikrirt)

ministr spravedlnosti: Haidar Al Zamili (Fadhila, Shiite, from Baghdad)

ministr mládeže: Abdul Hussien Abtan (Shiite, from Najaf)

ministr pro samosprávy a veřejné práce: Anafi Usi Bulbul
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ministr pro vyšší vzdělávání: Dr. Abdulrazaq Abduljalil Al Issa

ministr obchodu: Salman Al Sumaili

ministr pro vědu a technologie: aris Jajo (Christian, from Musol) - zrušeno

guvernér Centrální banky: Ali Muhsin Islmail (State of Law)

Předseda investiční komise: Sami Al Araji (bezpartijní)

Předseda nejvyššího soudu: Midhad Al Mahmood (bezpartijní)

b) Irák – Region iráckého Kurdistánu s hlavním městem Erbíl

Prezident: Masúd Barzání (KDP)

Premiér: Nechirvan Idris Barzani (KDP)

Místopředseda vlády: Qubad Jalal Talabani (PUK)

Ministr zemědělství: Abdulsatar Majeed (Islamic Group)

Ministr kultury a mládeže: Khalid Doski (PUK)

Ministr vzdělávání: Pishtiwan Sadiq (KDP)

Ministr energetiky: Abdullah Abdulrahman Abdullah or Ashti Howrami (KDP) - acting minister

Ministr pro dotace a náboženské záležitosti: Pishtiwan Sadiq (KDP) - acting minister

Ministr financí a ekonomiky: Rabar Sadiq (KDP) - acting minister

Ministr zdravotnictví: Rekawt Hama Rasheed (PUK)

Ministr vyššího vzdělávání a vědeckého výzkumu: Yusif Mohammad (PUK)

Ministr výstavby a obnovy: Darbaz Kosrat Rasul (PUK)

Ministr spravedlnosti: Sinan Abdulkhaliq Chalabi (Turkoman Party)

Ministr vnitra: Abdulkarim Sultan Sinjari (KDP)

Ministr práce a sociálních věcí: Mohammad Qadir (PUK)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

4/58 http://www.businessinfo.cz/irak © Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

http://www.businessinfo.cz/irak


Ministr pro mučedníky a Anfal: Mahmood Salih Hama Karim (PUK)

Ministr pro samosprávu a turistiku: Newroz Mawlood Amin (KDP)

Ministr přírodních zdrojů: Abdullah Abdulrahman Abdullah or Ashti Howrami (KDP)

Ministr pro pešmergy: Abdulkarim Sultan Sinjari or Karim Sinjari (KDP) - acting minister

Ministr plánování: Ali Sindi (KDP)

Ministr obchodu a průmylsu: Ali Sindi (KDP)

Ministr dopravy a komunikace: Mowlod Murad (Islamic Brotherhood)

Státní ministr pro parlamentní záležitosti: Mawlood Murad Mohyeldin (Islamic Brotherhood)

Státní ministr pro životní prostředí: Abdulrahman Abdulrahim Hama Reza (Islamic Party)

Ministr - vedoucí úřadu prezidenta: Fuad Hussein (KDP)

Ministr - vedoucí úřadu zahraničních styků: Falah Mustafa Bakir (KDP)

Ministr - vládní mluvčí, média, informace: Safeen Muhsin Dizayee (KDP)

Ministr - prezidentský úřad pro radu ministrů: Nachirwan Ahmed (KDP)

Ministr pro koordinaci a rozovj: Noori O. Abdulrahman (KDP)

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

a) Irák – arabská část Iráku s hlavním městem Bagdád

Počet obyvatel: 25 milionů

Hustota obyvatelstva: 82 obyvatel / km2
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Průměrný roční přírůstek: nárůst 2,6% ročně

Věkový průměr: 36 let

Muži 46%, ženy 54%

Městské a venkovské obyvatelstvo: 59% obyvatelstva žije ve městech a 41% na venkově

Národnostní složení:

85% Arabové

13% Kurdové

1% Turkomani

1% Arméni, Asyřané

Náboženské složení:

šíité – 60%

sunnité – 38%

jezídé – 1%

katolíci (Chaldejci) – 0,5%

pravoslavní – 0,5%

minority tvoří: zoroastriáni, shabakové (alavité), kákaí (yarsan), mandeové,

b) Irák – Region iráckého Kurdistánu s hlavním městem Erbíl

Počet obyvatel: 5,5 milionů

Hustota obyvatelstva: 72 obyvatel/ km2

Průměrný roční přírůstek: nárůst 2,6% ročně

Věkový průměr: 36 let

Muži 46%, ženy 54%
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Městské a venkovské obyvatelstvo: 65% obyvatelstva žije ve městech a 35% na venkově

Národnostní složení:

80% Kurdové

20% Arabové

4% Asyřané, Arméni

1% Turkomané

Náboženské složení:

sunnité – 90%

šíité – 5%

jezídé – 1%

katolíci (Chaldejci) – 2%

pravoslavní – 2%

minority tvoří: zoroastriáni, shabakové (alavité), kákaí (yarsan), mandeové,

c) Irák – Region ovládaný Daeš/IS na území Iráku s centrem v Mosulu

Počet obyvatel: 5 milionů

Hustota obyvatelstva: 32 obyvatel/ km2

Průměrný roční přírůstek: nárůst 2,6% ročně

Věkový průměr: 36 let

Muži 46%, ženy 54%

Městské a venkovské obyvatelstvo: 65% obyvatelstva žije ve městech a 35% na venkově
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Národnostní složení:

100% Arabové

Náboženské složení:

sunnité – 100%

minority nejsou, byly vyhnány, nebo vyvražděny

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.

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015

2016

HDP (běžné
ceny, mld.

USD)

180,6 210,3 215,3 228,8 221,0 195

HDP na
obyvatele

(běžné ceny,
USD)

5 687 6 455 2472 2505 2439 5230

HDP růst (tržní
ceny, %)

8,6 8,4 10.3 4,2 2,4 11,0

Běžný účet
(mld. USD)

6,4 26,3 29,5 22,0 15,8 19,8

Běžný účet
(% HDP)

7,9 0,3 -5,4 -2,6 -0,8 -0,8

Inflace (CPI ) 5,8 3,6 3,1 1,6 1,9 -0,3

Nezaměstnanost
(%)

15,1 15,2 15,1 15,1 16,4 16

a) Irák – arabská část Iráku s hlavním městem Bagdád
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Rok 2017 bude pro iráckou ekonomiku ve znamení investic do vojenského konfliktu s DAESH/IS. Irácká ekonomika se
může i při nízkých cenách ropy opírat o zvyšující se export surové ropy z provincie Basra. Zvýšené výnosy ze 4, na letos
předpokládaných 5 milionů barelů ropy/denně, však nenahradí pokles světových cen ropy. Rok 2017 by měl být
posledním rokem stagnace, měly by být ukončeny války s DEASH/ISIS.

b) Irák – Region iráckého Kurdistánu s hlavním městem Erbíl

Rok 2017 bude pro ekonomiku Regionu iráckého Kurdistánu opět rokem stagnace, i kdyby došlo k významnému nárůstu
cen ropy. Většina projektů byla zastavena a region je tak zadlužen, že již není schopen získat další půjčky. Dluží platby
ropným firmám, není schopen platit mzdy státním zaměstnancům. Finanční problémy jsou nyní mnohem tíživější než
neustálý boj s DAESH/ISIL. Kurdská regionální vláda dostala účelový úvěr od USA ve výši 415 milionu USD, který je
účelově vázán na platy pro pešmergy.

c) Irák – Region ovládaný Daeš/IS na území Iráku s centrem v Mosulu

Rok 2017 bude pro 5 milionů obyvatelů – rukojmích DAESH/ISIL mimořádně těžký, poněvadž byly zahájeny jak centrální
vládou, tak také regionální vládou iráckého Kurdistánu ve spolupráci s koaličními vojenskými jednotkami přípravné
vojenské operace k dobytí Mosulu. V době ramadánu však DAESH/IS vybere na zakatu částku 0,5 – 1,0 miliardu USD, což
jí umožní další investice do nákupu zbraní a střeliva, které do prostoru Mosulu putují ze sousedních zemí.

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

a) Irák – arabská část Iráku s hlavním městem Bagdád

Irácký státní rozpočet v milionech iráckých dinárů za posledních 5 let:

rok Rozpočet v milionech iráckých dinárů

2012 22 000 000

2013 14 800 000

2014 6 800 00

2015 21 830 000

2016 106 000 000

Pro rok 2017 počítá Irák s rozpočtem 816 000 000 milionů iráckých dinárů, při předpokládané ceně 42 USD za barel a
těžbě 4 miliony barelů denně. Irák jedná o půjčce. Na platy státních zaměstnanců je spotřebováno měsíčně 3,5 miliardy
USD. Úřednický systém v Iráku je označován za rentiérský. Přes požadavky MMF nedošlo k žádným strukturálním změnám
v rozdělování zisků z ropy. 20% z navrhovaného rozpočtu bude vyčleněno na vojenské účely.

b) Irák – Region iráckého Kurdistánu s hlavním městem Erbíl
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Rozpočet pro Region iráckého Kurdistánu za posledních 5 let:

rok Rozpočet v milionech iráckých dinárů

2012 13 200 000

2013 17 000 000

2014 8 000 000 (neschválen)

2015 10 000 000 (neschválen)

2016 10 000 000 (neschválen)

Pro rok 2017 byl odsouhlasen Bagdádem rozpočet ve výši 17% ze schváleného celoiráckého rozpočtu pro KRG, což
odpovídá 18 000 000 milionu iráckých dinárů. Ministerstvo financí kurdského regionu pozbylo rozhodovací schopnosti,
poněvadž finance jsou přerozdělovány přímo na ministerstvu ropy a alokovány pro potřeby KRG podle politického
rozhodnutí.

c) Irák – Region ovládaný Daeš/IS na území Iráku s centrem v Mosulu

Rozpočet (neověřený) pro území ovládané Daeš/IS na území Iráku a Sýrie za poslední 2 roky:

rok Rozpočet v milionech iráckých dinárů

2014 1 500 000

2015 3 000 000

2016 3 000 000

V roce 2017 by mělo dojít k úplnému osvobození Mosulu a vytlačení DEASH/ISIL z Iráku. DAESH/IS věnovat jako
každoročně veškeré finanční prostředky na nákup a vývoj zbraní. Předpokládá se, že budou vybrány ještě opět finanční
částky od dárců, obyvatel a z prodeje drog. Celkově by mohlo být vybráno v roce 2017 kolem 3 miliard USD. Platy
státních zaměstnanců na irácké části území, které ovládá DAESH/ISIL jsou stále vypláceny centrální vládou a to tak, že
finační hotovost převezme DAESH/ISIL vezme si z ní částku ve výši 2% a zbytek vyplatí státním zaměstnancům na svém
území.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Oběživo (ke konci roku; v miliardách IQD; kurs viz tabulka níže)

období oběživo mimo banky bankovní rezervy z toho běžný účet hotovost

2012 30 594 32 797 27 606 5 191

2013 31 427 34 217 29 000 4 927

2014 28 235 30 019 22 000 6 354

2015 25 431 30 200 15 800 7 472

2016 26 432 31 700 16 500 6 987

Zdroj: Centrální banka Iráku

Aktiva Centrální banky Iráku (ke konci roku; v miliardách IQD; kurs viz tabulka níže)

období Aktiva Centrální banky Iráku

Čistá zahraniční aktiva Čistá domácí aktiva

celkem z toho: zlato a
SDR

investice celkem z toho:čisté
závazky vlády

čisté závazky
komerčních

bank

2012 79 968 4 175 75 516 -16 577 -759 -7 302

2013 86 519 12 213 84 561 -18 258 -562 -7 691

2014 82 356 11 213 79 219 -17 236 -891 -5 632
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2015 86 416 13 216 73 127 -14 329 -639 -5 257

2016 87 002 13 172 72 028 -15 417 -591 -5 143

Zdroj: Centrální banka Iráku

Vývoj kursu IQD/USD při aukcích CBI (denní průměry)

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IQD/USD 1 170 1 166 1190 1280 1167 1179

Irácká centrální banka uváděla ke konci roku 2014 celkový dluh 32% z GDP.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor

Celkem v zemi funguje 7 státních (ovládají cca 90 % depozit i aktiv) a 47 soukromých (vč. 9 islámských) bank, z nichž 21 je
obchodováno na bagdádské burze. Zásadní peněžní operace se provádějí prostřednictvím bank a peněžních ústavů v
zahraničí. Největšími iráckými bankami jsou vesměs státní banky - Centrální banka Iráku, Rafidain Bank, Trade Bank of
Iraq, Al-Rasheed Bank; ostatní banky a peněžní ústavy jsou menší a jejich spolehlivost nelze zaručit. V bankovním sektoru
se postupně etabluje zahraniční kapitál (UK/HSBC, Katar, Kuvajt), byla otevřena také pobočka britské Standard Chartered
Bank v Bagdádu a Erbílu.

Irácký stát se snaží působit na posílení bankovního sektoru, požaduje navyšování kapitálu (centrální banka stanovila
privátním bankám povinnost postupného navýšení kapitálu až na 250 mil. USD do června 2013, ne všechny na tento cíl
dosáhly) nebo realizaci fúzí a připravuje tak bankovní sektor na větší otevření zahraničním investicím. Některá jednání o
vstupu zahraničního kapitálu do iráckého bankovnictví probíhají již od roku 2011, problémem se ukazuje hlavně
převažující požadavek iráckých partnerů na udržení rozhodovací majority.

Nerozvinutost iráckého bankovního sektoru je zřejmá z řady ukazatelů, a to i v porovnání s ostatními státy regionu
Blízkého východu a severní Afriky (MENA). Asi 80 % Iráčanů nedisponuje dosud bankovním účtem, privátní zadluženost
činí cca 9 % HDP (oproti 55 % v celém regionu MENA), jedna bankovní pobočka připadá na cca 36 tisíc obyvatel, jeden
bankomat dokonce na cca 100 tisíc osob (v regionu MENA je poměr asi 32x příznivější).

Z hlediska moderního bankovnictví je zaostalost iráckých bank nejmarkantnější právě v oblasti platebních karet. Dosud ty
banky, které vydávají platební karty, provozují vzájemně nekompatibilní systémy, a tak jejich bankomaty obsluhují pouze
vlastní klienty. Proto je zatím nejběžnějším prostředkem platby hotovost. V nejbližší době by měl být spuštěn systém
propojující všechny karetní sítě a podporující všeobecnou použitelnost karet vydávaných jednotlivými bankovními
subjekty a měl by být zprovozněn i systém zpřístupňující bankovní transakce pro osoby, které nevlastní účet, ale mají
mobilní telefon. Takových potenciálních klientů je mezi obyvateli Iráku cca 80 %. Datum realizace však nebylo oznámeno.
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Dalším nedostatkem iráckého bankovního sektoru, který podvazuje možnosti rozvoje podnikání domácích investorů, je
konzervativní politika bank, které velmi neochotně poskytují úvěry (např na nemovitosti jen v rozsahu cca 20 % investice)
a požadují relativně vysoké úroky.

Pojišťovací služby nabízí jediná státní pojišťovna Šarikat at-Ta‘amin al-Wataniya. Její služby jsou spolehlivé.

Kapitálový trh

Ostrůvkem kapitalismu v centrálně řízeném iráckém hospodářství je burza Iraq Stock Exchange (ISX), která funguje od
roku 2004. Obchodují se na ní akcie 85 společností s celkovou tržní kapitalizací 4 mld. USD. Nejvíce zastoupeným oborem
je bankovnictví, dále jsou na burze přítomny akcie společností z průmyslových oborů, zemědělství, cestovního ruchu
(hotely) a služeb. Tomu odpovídá struktura obchodních transakcí realizovaných na burze: v roce 2012 dosáhl obrat
obchodování s akciemi bankovních společností 564 mil. USD, tj. 75,8 % výkonu burzy, průmyslové tituly s obratem 79 mil.
USD zajistily jenom 10,6 % výkonu, zemědělství 7 %, turistický sektor vč. hotelů 3,3 % a služby 3,0 %.

Burza představuje zajímavou příležitost pro zahraniční investory ke zhodnocení prostředků; nicméně od roku 2014 jejich
aktivita na iráckém burzovním trhu výrazně poklesla z důvodu postupného zhoršování politické a bezpečnostní situace v
zemi.

Jména a adresy státních bank

Jméno banky (a odkaz na
webové stránky)

Adresa banky e-mail

1 Rafidain Bank Baghdad
Al-Rashid Street

Streetbanks Street
Tel.: 8160068,8160166

emailcenter9@yahoo.com

2 Rasheed Bank Baghdad
Khulafa Street
Street banks

Tel.: 009648853411

rasheed@uruklink

3 Iraq Bank Baghdad
Al-Mansour

14 Ramadan Street
Facing Mosque Saadia

IraqBank@yahoo.com
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al-aumare
Tel.: 19143604287

4 Agricultural Cooperation
Bank

Baghdad
Sinak

Facing Al Mosque
Tel.: 07903593290

agricuturalcoopbank@yahoo.com

5 Real Estate Bank Baghdad
Karada kharge
District no.905

Alley no.5
Building no.1

estatebank194@yahoo.com

6 Industrial Bank Baghdad
Al-Sinak

Alkolani Square

Bank2004@maktoob.com

7 Trade Bank Of Iraq 608 Al-Yarmouk District
Street No.1

Building No.20
Baghdad

Tel.: (+964 -1)
5433561/2/3

Fax: (+964 -1) 5433560

info@tbiraq.com

Jména a adresy soukromých bank

8 Bank of Baghdad Republic of Iraq
Baghdad
Alwiya

Karada Kharij
P.O. Box 3192

Tel.: +964 717 5007

bankofbaghdad@yahoo.com

9 Commercial bank Of Iraq
(součást Al Ahlibank)

Al-Sadoon Street
Baghdad

Tel.: +964 1 7405583

10 Investment Bank Of Iraq Baghdad
Hay Al wihda
Mahala 902

Zokak 2
Building 27

Tel.: +964 7901930415

chairman@ibi-bankirq.com
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11 Bank of the Middle East
Iraqi investment

Baghdad
Arasat Al-hindia
District no.929

st no.30
Building no.65
Tel.: 7192335

co-invst@iraqimdlestbank.com

12 Islamic Bank Of Iraq Baghdad
Almedan square
Al Kehia Buillding

13 Basrah International Bank
For Investment

Baghdad
Jamela

chairman@basrahbankfz.com

14 National Bank Of Iraq Al-Sadoon Street
Near Al-firdos Square
Beside Mahatat Tabiat

al-Wekood
Tel.: 7177735

nationalbank-iraq@yahoo.com

15 Credit Bank Of Iraq Baghdad
Alsadoon

Alalwia Building
near Nadi Alalwia

Tel.: 7196020, 7191944

mailbox@kubba-group.net

16 United Bank for
Investment

Baghdad
Alwathiq square

Alwehda area
District no.906

Alley no.14
Building no.69

unitedbank2004@yahoo.com

17 Dar El-Salam Investment
Bank

Baghdad
Bark al-Sadon

al-Nedal Street 103/41/3
Tel.: 7177704, 7177703

info@desiraq.com

18 Babylon Bank Baghdad
Alsadoon street

on the other side of
Ministry of Agriculture

Tel.: 7185150

info@babylonbank-iq.com

19 Economic Bank Baghdad
Al-kolafaa street

Economybank@yahoo.com
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Shorrga
near by Alarabi Market

District no.108
Alley no.54

Building no.57
Tel.: 8176232, 8176202

20 Sumer Commercial Bank Baghdad
Khalid bin Al- walled street

Babyl Area
District no.908

Alley no.16
Building No.13

Tel.: 7196472, 7180524

sumerbank99@hotmail.com

21 Gulf Commercial Bank Baghdad
Karada Kharge

Tel.: 7760107, 7760170

gulfbank@yahoo.com

22 Al-Warkaa Investment Bank Baghdad
Alwahda area
District 902
Alley. No.14

Tel.: 7172050, 7173448

info@warkinvestmentbank.com

Pozn. Banka v nucené
správě Centrální banky!

23 Bank Baraka Investment
and funding

Baghdad
Alwahda area
District 902
Alley no.99

Building No.14
Tel.: 7173201, 7189747,

7182599

albaraka@uruklink.net

24 Mosul Bank for
Development and

Investment

Mosul
Sahel Al-aisar
Street Center

Facing darebat al-dakal
Tel.: 764690, 764680,

816487

info@mosulbank.com

25 North Bank Baghdad
Hai Alkarrada

Elwia
Alfatih square
Building no. 51

Street 99.
Tel.: (00964 -1) 7178425,

info@northbankiq.com
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7178424

26 Ashur International Bank Baghdad
Near Akaba Bin Nafa`a

Square
Tel.: 009714 3313339

info@ashurbank.com

sulaimani@ashurbank.comarbilashurbank@yahoo.com

27 Union Bank of Iraq Baghdad
Al-sadoon area
District no.101

Alley no.91
Building no.24

Tel.: 7178696, 7178573,
7178572

info@ub-iq.com

28 Mansur Bank for Investment Baghdad
Al-Wehda area
District no.904

Salman Faaik Street
Alley no.14

Building no.14
Tel.: 71, 755, 867, 175, 542

info@mansourbank.com

29 Trans Iraq Bank Alwahda area
District 902
St. No.14

Building No.38/1

30 Emerald Bank Erbil
Opposite to Sheikh Cholee

Mosque
Sheikh Cholee Street
Tel.:+964 66 2227557

info@emeraldbank.com

Jména a adresy islámských bank

31 Iraqi Islamic Investment
and Development

A Kahiya Bldg.
Al Midan
Baghdad

Tel.: 01 4153731,
07901388976

info@iraqiislamicb.com

32 Kurdistan International
Investment

Erbil
Street Abd AlSalam

Barzani
Building 70

baghdad@kurdistanib.com
erbil@kurdistanib.com
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Baghdad Branch: Al-wehda
area

Square Al-Wathik
District 902

Street 4
Building 66

Tel.: 066/2230822,
2238149

33 National Bank Islamic Baghdad
Street Arsat

Tel.: 7185107

inbbaghdad@yahoo.com

34 The Tigris and Euphrates
Bank for Development and

Investment

Baghdad
Al-Wahdaarea

District 904
Alley 194

Building 77
Tel.: 7175442, 7187839

info@dfdi-bank.com

35 Albilad Islamic Bank Baghdad
Alkarada Al-sharqea
Alhurea Square Near

Tel.: 7780283

Jména adresy zahraničních bank

37 Arab Banking Corporation
(Bahrain) Branch Iraq

Baghdad
Street Al-Sadoon
Al-Firdos Square

Tel.: 0096417173774,
17173776

mowafaq.mahmood@arabbanking.com

38 Bank Serat Turkish Branch
(Iraq)

Baghdad
Al-Wazerea
District 301

Alley 5
House 19

Tel.: 4252090

39 Bank Mile Iran Baghdad
Arsat

District 929
Alley 27

House 111
Tel.: 7171722-3
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40 Bank Byblos Lebanese Street 6 (near sports
stadium)

Erbil – Kurdistan Region
P.O.Box: Byblos Bank

Silopi-Haboor P.O.Box 4-33
Turkey

Erbil-Iraq P.O.Box 34-0383
Tel.: +964 66 2233457,

+964 66 2233457

Banky a pobočky bank v regionu iráckého Kurdistánu:

No.: název banky kontakt

1. North Bank 07504236626

www.northbankiq.com

2. Bemo Bank 07705038829

www.bemobank.com

3. BBAC 07507658888

https://www.bbacbank.com

4. Cihan Bank 07504095250

www.cihanbank.com

5. Al Baraka Bank 07506475556

www.albaraka.com

6. Byblos Bank 06625660017

www.byblosbank.com

7. Bankmed - Iraq 07503557746

www.bankmed.com.lb
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8. Union Bank of Iraq 0662559888

http://www.ub-iq.com/

9. Iraqi Trade Bank http://tbiraq.com

10. Intercontinental Bank Lebanon 0662561512

http://www.ibl.com.lb

11. Erbil Bank +964 (66) 223 5489 / 90

www.erbilbank.com.iq

1.7 Daňový systém

Daňový systém spravuje Centrální komise pro daně (General Commission for Taxes, GCT). V současné době je GCT
tvořena ústředím a 46 pobočkami (18 pro hlavní město Bagdád, 28 v provinciích).

Výběr daní je uzákoněn následujícími zákony a normami:

Zákon o daních z příjmů č. 13/1982, ve znění pozdějších úprav,

Zákon o příjmech z pronájmu budov č. 162/1952, ve znění pozdějších úprav,

Zákon o daních z půdy č. 26/196, ve znění pozdějších úprav,

Zákon o dědické dani č. 64/1985 (zrušen zákonem č. 22/1994, ale dosud platí do vypršení přechodného období),

Zákon o daních z příjmů č. 36/1997 (platí pro hotely a restaurace),

Vyhláška o daních z prodeje a pronájmu budov č. 120/2002.

Zákony jsou i přes doplňky velmi zastaralé a vyžadují novelizaci. Výběr daní je neprůhledný a např. daně z příjmů
fyzických a právnických osob jsou nevymahatelné. Není proto divu, že výběr daní se na finančních příjmech státního
rozpočtu podílí pouhými 3 %. Současná vláda sice slíbila vypracování nových daňových předpisů, avšak od začátku roku
2011 ani nezahájila platnost již přijatého celního zákona a v červnu 2012 ji opět odložila. Změna daňových zákonů je
proto zřejmě záležitost, která čeká na novou politickou garnituru.
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2. Zahraniční obchod a investice
V současné době je hlavním investorem v Iráku stát. Soukromé irácké firmy minimalizují investice doma a upřednostňují
zahraničí, například Dubaj, Turecko a ČS EU.

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

Kromě vývozu ropy, na kterém je jeho ekonomika životně závislá, Irák nezaznamenal v posledních letech významnější
exportní aktivity. Export ostatních komodit je nadále zanedbatelný a omezuje se na suroviny a potraviny. Saldo
zahraničního obchodu je v posledních letech díky růstu vývozů ropy pravidelně pozitivní. Zároveň roste dovoz ve všech
kategoriích obchodovaných komodit, neboť je na nich závislá jak postupná obnova domácí ekonomiky, zvláště průmyslu,
infrastruktury a zemědělství, tak růst životní úrovně obyvatelstva.

Hodnota vývozu a dovozu zboží (v mld. USD)

období vývoz dovoz saldo

2011 51,7 43,9 7,8

2012 79,6 47,8 31,8

2013 94,2 50,1 44,1

2014 89,7 49,9 39,8

2015 83,9 45,2 28,7

2016 43,4 39,0 4,4

Pozn.: Hodnota exportu zboží odpovídá paritě FOB, import dle parity CIF.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní odbytiště pro Irák jsou USA, roste však podíl dodávek na asijské trhy (terminál Basra), pro Region iráckého
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Kurdistánu a Kirkúk je důležitý export do Turecka a Íránu. Technologie pro obnovu výroby a spotřební technické výrobky
dováží Irák tradičně z vyspělých evropských zemí, USA a Japonska, v posledních letech jsou však vytlačovány levnější a
kvalitativně srovnatelnou produkcí rychle rostoucích ekonomik Číny, Indie, Jižní Koreje a Brazílie. Česká republika patří
mezi jedny z nejvýznamnějších dodavatelů rafinerských technologií do Iráku.

Stabilně se největší část irácké zahraničně obchodní výměny realizovala se zeměmi BRIC a NAFTA, třetím nejdůležitějším
ekonomickým seskupením pro irácký zahraniční obchod pak je EU. Z jednotlivých států světa zaujaly přední místa
žebříčku podle obratu obchodu s Irákem Čína, Turecko, USA, Korejská republika a Indie.

Z hlediska teritoriální struktury dovozu do Iráku v 2016 hrály vedle EU28 roli tyto země:

země dovoz v milionech EUR podíl (v %)

1. Čína 7415 26,8

2. Turecko 7321 26,5

3. EU 28 3732 13,5

4. Korejská republika 1373 5,0

5. USA 1215 4,4

6. Oman 978 3,5

7. Indie 932 3,4

8. Rusko 661 2,4

9. Brazílie 436 1,6

10. Egypt 373 1,4

Z hlediska teritoriální struktury vývozu z Iráku v 2016 hrály vedle EU28 roli tyto země:

země vývoz v milionech EUR podíl (v %)

1. EU 28 9743 23,6

2. Čína 9050 21,9

3. Indie 8505 20,6
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4. USA 5084 12,3

5. Korejská republika 4246 10,3

6. Japonsko 936 2,3

7. Taiwan 792 1,9

8. Turecko 713 1,7

9. Egypt 444 1,1

10. Singapur 440 1,1

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura dovozu z Iráku do zemí EU28 (miliony EUR)

komodita 2012 2013 2014 2015 2016

Potraviny a živá
zvířata

0 0 1 0 1

Nápoje a
tabákové výrobky

0 0 0 0 0

Suroviny mimo
paliva

24 13 14 10 8

Minerální oleje,
maziva a příbuzné
látky

12719 10586 11508 12150 10310

Živočišné a
rostlinné tuky a
oleje

0 0 0 0 0

Chemikálie 0 0 0 0 0

Průmyslové zboží 10 11 14 11 9

Strojní zařízení a
dopravní

3 7 3 9 10
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prostředky

Smíšené zboží 1 1 2 2 1

Výrobky a
obchodní operace
nerozlišeno podle
druhů

4 7 3 4 4

Ostatní 0 3 3 0 0

Komoditní struktura vývozu do Iráku ze zemí EU28 (miliony EUR)

komodita 2012 2013 2014 2015 2016

Potraviny a živá
zvířata

202 295 278 339 389

Nápoje a
tabákové výrobky

264 142 58 106 107

Suroviny mimo
paliva

32 33 35 45 48

Minerální oleje,
maziva a příbuzné
látky

50 76 23 24 27

Živočišné a
rostlinné tuky a
oleje

1 2 3 5 10

Chemikálie 490 497 601 631 663

Průmyslové zboží 542 703 541 472 257

Strojní zařízení a
dopravní
prostředky

2594 3220 2505 2301 1620

Smíšené zboží 312 450 497 427 294
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Výrobky a
obchodní operace
nerozlišeno podle
druhů

143 34 106 155 93

Ostatní 15 14 23 48 20

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Irák vytvořil tři zóny volného obchodu v gesci úřadu nazvaného General Commission for Iraqi Free Zones
(www.iraqifreezones.com), který funguje pod Ministerstvem financí. Tyto svobodné obchodní zóny jsou situovány v
lokalitách Khor Al-Zubair v oblasti Basry, Flaifil poblíž Mosulu v provincii Ninive a Qa‘im v Anbaru u syrských hranic. Plán
na založení dalších zón volného obchodu umístěných ve střední a jižní části Iráku včetně Bagdádu byl oznámen začátkem
roku 2013. Uvažuje se také o zřízení zóny v kurdistánském Zakhu poblíž tureckých hranic.

Existující tři zóny jsou aktivní od roku 2000. Fungují na základě stejných právních a daňových principů, které jsou v tomto
oboru ve světě obvyklé. Irák má strategickou polohu pro budování volných zón. Průmyslová oblast a přístav Khor Al
Zubair v Basře má soustřeďovat aktivity ze zemí „Zálivu“ a využívat námořní obchodní cesty (jihovýchodní Asie, námořní
spojení do Evropy). Druhá zóna Ninive je orientována na obchod se Sýrií, Jordánskem a Tureckem a je napojena na
pozemní obchodní cesty do Evropy. Třetí Qa‘im má dobré spojení do Sýrie a Jordánska.

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

Klíčovou oblastí ekonomiky Iráku, na kterou je též koncentrováno úsilí irácké vlády o přilákání zahraničních investic, je
těžba ropy. Irák má ambiciózní plány na postupné zvýšení ropné produkce (podrobněji viz kap. 4.7). Hlavní metodou
dosažení jejich cílů je, umožnit zahraničním investorům v tzv. ropných aukcích získat právo na prospekci ropných polí a
následnou těžbu na určitou dobu (většinou více jak na 10 let). První aukce se odehrála v červnu 2009 a bylo zde nabízeno
ropné pole Rumélie. Nejlepší nabídku podalo konsorcium China North Petroleum Co. a British Petroleum. Druhá aukce se
odehrála v prosinci téhož roku a byla zde nabízena ropná pole: Halfaya, Majnoon, West Qurna, Garraf, Nadjmah, Qajara a
Badra. Halfayu získala čínská CNPC v konsorciu s firmami Petronas a Total, Majnoon získal Shell, West Qurnu Lukoil.
Menší naleziště Garraf ovládl Petronas, Nadžmah angolský Sonangol a Badru by měl vytěžit Gazprom. Posledním
významným kontraktem, který Irák uzavřel, byl prodej těžby na ropném poli West Qurna Phase 1, který získaly americká
společnost Exxon Mobil a evropská společnost Shell. Jedná se o jedno z největších ropných polí v Iráku a uvedené
konsorcium přislíbilo dosáhnout denní výtěžnosti až 2,3 (b/d).

Čtvrtého kola aukcí v březnu 2012 se zúčastnilo relativně málo zájemců, pravděpodobně v důsledku nepříliš atraktivních
podmínek nabízených kontraktů. V roce 2013 by se uskutečnilo 5. kolo aukce. Stejnou aukční formou začal Irák
podporovat investice do těžby zemního plynu, jehož významné zásoby jsou dosud velmi málo využívané a doprovodný
plyn při těžbě ropy se zatím dokonce bez užitku spaluje. Také aukce práv k těžbě zemního plynu budou pokračovat.

Dlouhodobým problémem je těžba v nalezištích Iráckého Kurdistánu. Tamní vláda totiž uzavírá smlouvy se zahraničními
společnostmi bez ohledu na názor centrální vlády, že toto právo má na základě platné legislativy pouze ona. Tato otázka
je předmětem jednání, jejichž výsledek podmíní další rozvoj tohoto odvětví v Kurdistánu.
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Výzvou pro investory je stále zpracování ropy rafinériemi, její skladování a přeprava. Nedostatečné kapacity totiž omezují
reálné možnosti zvyšování těžby a Irák proto nutně potřebuje urychlit rekonstrukce stávajících rafinérských zařízení a
budování nových .

Přehled ropných polí nabídnutých v aukcích

První aukce Zásoby (v miliardách barelů)

Rumaila 17,0

West Qurna I 8,7

Kirkuk 8,6

Zubair 4,0

Maisan 2,5

Bai Hassan 2,3

West Qurna II 12,9

Majnoon 12,6

Vých. Bagdád 8,1

Halfaya 4,1

Garraf 0,9

Najmah 0,9

Qayara 0,8

Kifil 0,2
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Marjan 0,2

Badra 0,2

Qamar 0,1

Gullabat 0,1

Naudoman 0,1

1.

Přehled zpracovatelských kapacit

Rafinérie Lokalita Kapacita (b/d) poznámka

Baiji Severní Irák 310 000 postupné zvyšování
produkce

Basra Basra 150 000 postupné zvyšování
produkce

Daura Bagdád 180 000 vč. 70 000 nové destilační
jednotky

Mosul Mosul 10 000

Kirkuk Kirkuk 10 000

Khanaqin 10 000

K3 - Hadítha 10 000

Muftiah 10 000

Najaf 10 000

Maisan 10 000
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Nassiria 10 000

1.

Plánované rafinérie dle plánu z roku 2006

Rafinérie Dodavatel kapacita Stav

Nassiria Foster Wheeler 300 000 Projekt

Karbala Technip 150 000 Projekt

Kirkuk Shaw nad Webster 150 000 Projekt

Maisan Shaw nad Webster 150 000 Projekt

Vých. Bagdád 100 000 Feasibility study

Zdroj: Iraq Energy Data

V roce 2010 byly v Iráku zaznamenány investiční aktivity 156 zahraničních firem ze 34 zemí. Oproti předchozím rokům,
kdy dominovaly ekonomické aktivity společnosti z okolních arabských států (SAE, Jordánsko, Libanon), převzalo iniciativu
Turecko, jehož firmy se angažovaly ve 22 velkých projektech. Itálie zaujímá v žebříčku 2. místo hlavně díky účasti na
výstavbě nového přístavu v Basře, Jižní Koreji zase pomohl ke 4. místu kontrakt na rekonstrukci petrochemické továrny v
Basře. Americké společnosti se angažují především v projektech těžby minerálních paliv. Podle dříve zveřejněných statistik
bylo v předchozích letech pořadí zemí dle rozsahu investic v Iráku následující: SAE (24,1 %), Jižní Korea (15,8 %), USA (14,1
%), Velká Británie (6,7 %), Libanon (6,5 %), Turecko (5,3 %), Čína (4,8 %), Kuvajt (4,4 %), Itálie (3,8).

Protože irácké oficiální statistiky jdou značně kusé a neaktuální, jsou v následujících tabulkách uvedeny údaje z
nezávislých analytických zdrojů. Čerstvější údaje nebyly při zpracování zprávy k dispozici.

Investiční aktivity v Iráku podle zemí v r. 2010

Země mil. USD Podíl ( %)
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Turecko 14 883 34,9

Itálie 5 292 12,4

Francie 4 243 9,9

Jižní Korea 3 269 7,7

USA 1 997 4,7

Čína 1 736 4,1

SAE 1 318 3,1

Kanada 1 247 2,9

Velká Británie 1 215 2,8

Austrálie 883 2,1

Rusko 752 1,8

Jordánsko 669 1,6

Odvětvová struktura zahraničních investičních aktivit v Iráku v roce 2010 odpovídala celkovému zaměření investičních
priorit irácké vlády. Pořadí odvětví s největším objemem zahraničních investic v předchozích letech bylo dle dříve
zveřejněných oficiálních statistik energetika a petrochemie (46,6 %), víceoborové investice (35,1 %), obytné nemovitosti
(17,8 %), dopravní infrastruktura (0,3 %).

Zahraniční investiční aktivity v Iráku v r. 2010 podle odvětví

Odvětví mil. USD Podíl ( %)
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Obytné nemovitosti 14 107 33,1

Dopravní infrastruktura 6 733 15,8

Energetika 6 074 14,2

Průmyslová výroba 6 040 14,2

Ropa a zemní plyn 5 443 12,8

Podnikatelské nemovitosti 1 829 4,3

Vodohospodářství 1 317 3,1

Zdravotnictví 757 1,8

Zemědělství 244 0,6

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

Obecné podmínky pro podnikatelskou činnost v Iráku jsou mezinárodní komunitou hodnoceny krajně nepříznivě.
V pravidelném hodnocení Světové banky pro rok 2013, srovnávajícím podle 10 základních kritérií podmínky pro podnikání
ve 185 zemích světa, zaujal Irák nelichotivé 165. místo po sestupu o 2 pozice oproti předchozímu roku. Z hodnocených
kritérií se nejhůře umístil z hlediska postupů při řešení insolvence (185.-!!), snadnosti realizace zahraničně obchodních
transakcí (179.), komplikovanosti zahájení obchodní činnosti (177.), přístupu k úvěrům (176.), vymahatelnosti smluv (141.)
a ochrany investorů (128.). Relativně nejlépe byl Irák vyhodnocen z hlediska snadnosti získání elektrické přípojky (46., zde
ovšem nebyla vzata do úvahy skutečnost, že následné dodávky elektřiny jsou značně nepravidelné) a daňové zátěže (65.).
Změny oproti předchozímu roku jsou v jednotlivých oblastech hodnocení neznatelné, což realisticky odpovídá pomalému
tempu transformace irácké společnosti.Irácká vláda si je objektivních překážek snižujících atraktivitu země pro
mezinárodní investorskou komunitu vědoma a snaží se v rámci úsilí o poválečnou obnovu země, jejího hospodářství a
infrastruktury vytvořit podmínky pro vstup zahraničních investorů, bez nichž se tento proces neobejde. Její strategie je
založena na lákání zahraničních subjektů k přímému investování v Iráku nebo alespoň na získání partnerů pro místní
firmy, povětšinou státní, při realizaci rozvojových projektů, kterým nabízí v případě dodavatelských úvěrů dlouhodobě
odloženou splatnost vložených prostředků. Je zřejmé, že bez snížení rizik investování a podnikání v Iráku, mezi něž je
v této souvislosti třeba počítat i politickou nestabilitu vyvolávající nejistotu ohledně plnění smluvních ujednání
v dlouhodobém horizontu, bude obtížně hledat partnery pro finančně náročné projekty, jejichž návratnost nelze
s uspokojivou mírou pravděpodobnosti naplánovat.

Investiční zákon č. 13/2009 Sb. schválený v r. 2009 Sněmovnou reprezentantů iráckého parlamentu je modifikovanou verzí
zákona z roku 2006. Jeho záměrem je stanovení rámce pro práci Národní investiční komise, vytvoření podmínek pro
investování v Iráku a podpora investorů, zejména v bytové výstavbě. Zákon je založen na rovném přístupu k iráckým i
zahraničním investorům.

Zákon sleduje odstranění legislativních překážek, které bránily urychlení ekonomického rozvoje Iráku a jeho rekonstrukce.
Usnadnil investorům vstup na irácký trh, podnikatelům zjednodušil registraci a následné zakládání účtů u iráckých
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bank. Umožňuje investorům obchodovat s akciemi, zakládat investiční akciová portfolia a fondy. Kodifikuje zvláštní
podmínky v kurdistánských provinciích. V praxi budou realizovány prostřednictvím Kurdistánské investiční komise a podle
specifického kurdistánského investičního zákona.

Vrcholným orgánem irácké vlády z hlediska podpory investičního prostředí v Iráku je Národní investiční komise, jejíž
předseda je ministrem vlády. Pobočky Národní investiční komise vznikají ve všech iráckých provinciích s výjimkou iráckého
Kurdistánu. V této oblasti má její roli plnit Kurdistánská investiční komise. Kurdistánská investiční komise je ve vztahu
k Národní investiční komisi podřízena, ale spíše z Investičního zákona vyplývá, že NIK má vůči Kurdistánské investiční
komisi roli konzultanta. Úkoly NIK se neomezují na investiční sféru, ale je pověřena i obecnou podporou zahraničního
obchodu.

Modifikovaný investiční zákon je vítaným nástrojem pro zlepšení investičního prostředí, jeho praktická implementace je
však závislá na politické a bezpečnostní situaci. Je nicméně důležitým krokem k přivábení zahraničních investorů na irácký
trh.

Ze zákona vyplývá, že irácká vláda především preferuje tyto oblasti investic:

rekonstrukce silnic a infrastruktury

výstavba domů, hotelů, rehabilitačních a zdravotních center, nemocnic

projekty vodních děl

investice do těžby a zpracování ropy

distribuční sítě (infrastruktura)

Co investiční zákon umožňuje investorům:

Otevřít si bankovní účet v irácké nebo zahraniční měně u irácké nebo zahraniční banky pro schválený projekt.

Převod kapitálu do zahraničí v převoditelné měně po zaplacení veškerých pohledávek vůči irácké vládě a dalším
subjektům.

Investorský subjekt, který obchoduje na akciovém trhu, může vlastnit movitý majetek.

Může vytvářet investiční portfolio v cenných papírech.

Smí pojistit investiční záměr u jakékoliv zahraniční nebo irácké pojišťovací společnosti.

Iráčtí i zahraniční investoři mají stejná práva nakoupit pozemky a majetek ze státního fondu majetku za částku určenou
dle zvláštního řízení a mají právo vlastnit soukromý majetek nebo pozemky (v případě stavebních projektů pro bydlení).

Iráčtí a zahraniční investoři mají právo najmout půdu a majetek od vlády nebo od soukromého sektoru za účelem
investičního projektu na dobu platnosti licence nepřesahující 50 let.
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• Investor má právo předat vlastnictví investice nebo její části jinému subjektu v průběhu trvání licence, ovšem
nový subjekt musí pokračovat ve stejném podnikatelském záměru za stejných podmínek.

Závazky investora

• Dát na vědomí Národní investiční komisi nebo regionální komisi v písemné formě, jakmile bude investice
připravena pro účely projektu, a rovněž oznámit zahájení svých aktivit.

• Předložit předběžnou a technickou studii projektu a další informace vyžadované investiční komisí nebo jinými
entitami.

• Evidovat materiál, který požívá výhod osvobození od poplatků.
• Dodržovat schválený rozvrh prací, nepřesáhnout dobu šesti měsíců od určeného data. Komise je oprávněna

odejmout udělenou licenci.
• Školit irácké zaměstnance a zvyšovat jejich profesionální připravenost. Prioritou je využití iráckých pracovních

sil.

Bezpečnostní situace

Také na tomto místě je třeba připomenout, že Irák je dosti bezpečnostně nestabilní zemí a ohledy na bezpečnost
pracovníků jsou významným omezujícím faktorem pro aktivity zahraničních firem v této zemi. Za stabilizovaný lze označit
jednoznačně pouze autonomní Region iráckého Kurdistánu, relativně bezpečný je i jih země (oblast Basry). Ve středním
Iráku včetně Bagdádu se zatím volný pohyb cizinců nedoporučuje s ohledem na nebezpečí atentátů či finančně
motivovaných únosů.
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3. Vztahy země s EU
Irák má o spolupráci s EU prioritní zájem. Byla dosud podepsána jen jedna dohoda:

EU – Iraq Partnership and Cooperation Agreement (podepsáno 11. května 2012)

Irák není členem WTO, ale požádal o členství v roce 2014 – EU jeho vstup podporuje.

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 Iraq

Baghdad – International Zone, Iraq

contact: Delegation-iraq@eeas.europa.eu , http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm

EU Delegation´s Liaison Office in Erbil

Clarisse Pastory - Head of Office

Park View Complex, Airport Road neighbourhood, between 100 meter street and Gulan street.

ECHO – Humanitarian Aid and Civil Protection

director – Javier Rio Navarro

MFR Towers, Building B, Erbil, Iraq,

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je hlavním obchodním partnerem Iráku, následuje USA, Indie a Čína

Obchod Irák – EU v milionech EUR

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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vývoz z EU do
Iráku

3893 4647 5465 4670 4553 3529

dovoz do EU z
Iráku

9724 12762 10630 11548 12186 10343

obrat 13617 17408 16059 16218 16739 13872

Saldo -5831 -8115 -5165 -6878 -7633 -6814

Negativní obchodní bilance mezi Irákem a EU je způsobená dovozem ropy do zemí EU. Z Eu se do Iráku dováží hlavně
stroje, dopravní prostředky, chemikálie, potraviny a živá zvířata.

Své obchodní, politické a ekonomické zájmy Region iráckého Kurdistánu prosazuje v ČS EU pomocí těchto svých stálých
misí:

KRG offices in European Union countries

KRG Mission to the European Union

Head of Mission: Delavar Ajgeiy, Phone: +32 25137228, Fax: +32 25133679

Email: eu@krg.org

Address: Avenue Franklin Roosevelt 228, 1050 Brussels, Belgium

KRG Representation in the Republic of Austria (Czech Republic)

Representative: Dr. Mustafa Ismail Ramazan Goran

Phone: +43 1 5050207 – 0, Fax: +43 1 5050207 - 40
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Email: representation@at.krg.org, Website: http://www.austria.krg.org

Address: Canovagasse 7/Top 6, 1010 Vienna

Working Hours: Visits to the office by appointment only.

KRG Representation in the Republic of France

Representative: Ms Khaman Zirar Asaad

Phone: +33 145442021 , Fax: +33 145442022

Email: france@krg.org, Website: http://france.krg.org

Address: 57 Rue de l'Université, 75007 Paris, France

Working Hours: Monday through Thursday 10:00 to 18:00

KRG Representation in the Federal Republic of Germany

Representative: Dilshad Barzani , Phone: +49 30 2888495 0, Fax: +49 30 2888495 29

Email: germany@krg.org

Address: Vertretung der RegionalregierungKurdistan-Irak in Deutschland, P.O. Box 150 101
D-10633 Berlin, Germany

KRG Representation in the Republic of Italy

Representative: Ms. Rezan Hama Salih Qadir Agha

Phone: +39 0685356943, +39 32993974130, +39 3286656690, Fax: +39 06 8535 6943

Email: italy@krg.org , Website: http://www.italy.krg.org

Address: Governo Regionale del Kurdistan, Via G.Carissimi , 37, 00198, Roma, Italia
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KRG Representation in the Republic of Poland

Representative: Ziyad Raoof, Phone: +4812 4228822, +4822 6222237, Fax: +4812 4291193

Email: poland@krg.org

Address: Marszałkowska 72/16, 00-545 Warszawa, Poland

KRG Representation in the Kingdom of Spain

Representative: Daban Shadala , Phone: +34 914362620, Fax: +34 914352914

Email: info@krgspain.org, Website: http://spain.krg.org

Address: C/ Calle de Puerto de Santa Maria, 42, Madrid, 28043

KRG Representation in the Kingdom of Sweden

Representative: Shorsh Kadir Rahem

Phone: +46 841045797, Fax: +46 87021100

Email: sweden@krg.org

Address: Grev Turegatan 38 (2nd floor), 114 38 Stockholm

KRG Representation in the Swiss Confederation

Representative: Dr. Fauzi Kaddur, Phone: +41 313520060, +41 796013555, Fax: +41 313520061

Email: switzerland@krg.org,

Address: Thunstr. 74, CH-3006 Bern, Switzerland

KRG Representation in the United Kingdom
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Representative: Karwan Jamal

Phone: +44 (0) 203 301 8340, Fax: +44 (0) 207 828 0257

Email: info@uk.krg.org

Website: http://uk.krg.org

Address: 23 Buckingham Gate (4th Floor), London SW1E 6LB

Working Hours: Monday and Thursday 11:00 to 16:00

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Iráku je poskytována masová humanitární pomoc ze strany EU a také od ČS EU samostatně.

Bližší informace lze nalézt na webu DEU Bagdád:

http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm
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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

V tisících USD

rok vývoz dovoz bilance obrat

2012 126 213 9 126 204 126 222

2013 103 421 50 103 371 103 471

2014 66 327 327 66 000 66 654

2015 128 804 808 127 996 129 611

2016 127 335 394 126 941 127 730

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

3 nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2016

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

9619 Hygienické vložky 320

0804 Datle, fíky 31

8528 Monitory, projektory 13

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

38/58 http://www.businessinfo.cz/irak © Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

http://www.businessinfo.cz/irak


10 nejvýznamnějších položek českého vývozu v roce 2016

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

1 2402 Doutníky doutníčky
cigarety z tabáku náhražek

48283

2 8716 Přívěsy návěsy vozidla 23924

3 9304 Zbraně 11031

4 4804 Papír 5882

5 7308 Konstrukce 3153

6 9619 Hygienické vložky 3009

7 8481 Kohouty ventily potrubí 2759

8 8536 Zařízení elektrické 2462

9 9405 Svítidla reklamy ukazatele 2331

10 8537 Rozvaděče 1812

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je minimální.

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

V současné době nebyly registrovány české investice v teritoriu.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9.3.1972)
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Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)

Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)

Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9.3.1972 ve znění dopisů
vyměněných 18.1.1975 a 9.7.1975 (Bagdád, 9.7.1975)

Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky
(Bagdád, 31.5.1977)

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná
16.7.1985)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu (Praha,
11.10.2012).

Pokračují jednání o textu Dohody o zabránění dvojímu zdanění a Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic, ve
stadiu jednání je též text resortní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v oblasti obchodu
(ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden 2012).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci v Iráku v letech 2006-2016 (v tis. Kč)

Rok Obsah projektu Realizátor Čerpaný

rozpočet

2006 Podpora transformace
společnosti a občanských
aktivit

Člověk v tísni 6 522

2007 Studium oboru Chemie -
konzervování - restaurování

Masarykova universita 135
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Studium managementu Universita Hradec Králové 870

Podpora transformace -
občanské iniciativy a místní
samosprávy

Člověk v tísni 3 329

Školení personálu státní
správy - boj proti choleře

ZÚ Bagdád / Geotest 311

Školení personálu letiště
Erbíl

Letiště Praha 41

Humanitární pomoc - Dům
pro sirotky / Iraq Situation
Programme

UNHCR 3 000

Rekonstrukce dětské
nemocnice, Bagdád

Charitable Society for
Caring and Rehabilitation

2 200

2008 Aid for Trade CREA Hydro and Energy 500

Dějiny Iráku ZÚ Bagdád 40

Rekonstrukce dětské
nemocnice, Bagdád

Charitable Society for
Caring and Rehabilitation

2 200

Humanitární pomoc iráckým
uprchlíkům v Turecku

UNHCR 2 500

2009 Podpora transformace -
občanské iniciativy a místní
samosprávy

Člověk v tísni 3 486

Podpora občanské
společnosti - neziskové
nevládní organizace

ZÚ Bagdád 86

2010 Podpora rozvoje občanské
společnosti

Člověk v tísni 3 300

Školení diplomatů MZV 160

Podpora vzdělávání
uprchlíků

MZV 100
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2011 Školení pracovníků jeslí a
mateřských škol, Bagdád

Widows Centre / ZÚ
Bagdád

195

Vybavení IT místnosti
knihovny komunitního
centra, Kurdistán

Catholic Diocese Amadia 189

Podpora rozvoje občanské
společnosti

Člověk v tísni 3 300

2012 Stavba vodní nádrže v
uprchlickém táboře Domiz,
Kurdistán

Člověk v tísni 140

Humanitární pomoc -
uprchlický tábor Camp New
Iraq

UNHCR 3 000

2014 Humanitární pomoc - Irák UNICEF 3000

2015 MLP – Malá truhlářská dílna The Chaldean Archdiocese
of Erbil

484

2015 Humanitární potravinová
pomoc pro obyvatele
zasažené ozbrojenými
konflikty v Iráku

Český červený kříž 2500

2015 Irák: zajištění humanitární
pomoci obětem konfliktu a
vnitřně vysídlenému
obyvatelstvu

Charita 2500

2015 Podpora vnitřně vysídlených
osob v severním Iráku

Diakonie 2500

2015 Finanční podpora výstavby
části tábora Ashti
nazvaného „Malá Praha“ pro
vnitřně vysídlené Iráčany a
uprchlíky ze Sýrie u města
Sulaimania (projekt MV ČR)

UNHCR 20000

2016 Medical Point Sinjár Shingala Azad 455
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2016 Podpora přístupu ke
vzdělání a psychosociální
podpoře pro děti postižené
konfliktem v provincii
Ninive na severu Iráku

Člověk v tísni 2500

2016 Irák: zajištění přístupu
k základním životním
potřebám vnitřně
vysídleným osobám
v guvernorátu Bagdád

Charita ČR 2500

2016 Finanční podpora výstavby
části tábora Kawergoskh u
Erbílu pro uprchlíky ze Sýrie
(projekt MV ČR)

UNHCR 25000

Zdroj: MZV ČR
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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

Nejperspektivnější položky pro český export představuje vývoz speciálu, továren na výrobu munice, technologických celků
pro rafinerský průmysl. Jde o zboží, které figuruje mezi deseti nejvíce vyváženým zbožím a perspektivně také tyto položky:
0409 – med, 1302 – šťávy výtažky z rostlin, 3004 – léky, 3305 – přípravky na vlasy, 3922 – vany, sprchy, umyvadla, 3924 –
nádobí stolní kuchyňské, 4421 – výrobky ze dřeva, 7013 – sklo domácenské, 7017 – sklo zdravotnické, 8406 – turbíny,
8504 – transformátory.

5.2 Kalendář akcí

ZÚ Bagdád - recepce ke státnímu svátku 28. říjen 2017 v Bagdádu
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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

Dostat se na irácký trh s novým výrobkem či novými službami znamená utkat se se zahraniční konkurencí, která v poslední
době přichází obvykle ze sousedních islámských zemí (především Turecko, Írán) nebo z východní Asie (demokratická
Korea, Japonsko, Čína). V tomto směru mají čeští dodavatelé určitou výhodu vzhledem k tomu, že s postupným růstem
ekonomiky a bohatství obyvatelstva roste v Iráku i zájem o vysokou kvalitu zboží (kterou u českých výrobků iráčtí
zákazníci obvykle předpokládají) a samozřejmě také o nízkou cenu, kterou může český exportér často nabídnout
s konkurenční výhodou.

Pro prodej v Iráku je zásadní najít partnera, který má či vytvoří distribuční síť a pomůže prosadit výrobek na trhu. Trh
nadále do značné míry ovládají velké státní podniky, zvláště v oblasti strategických komodit (např. základní potraviny,
léčiva a zdravotnický materiál), nicméně se již prosazuje i soukromý sektor. Ten má oproti státním monopolům, které
zaměstnávají odhadem o 50 % zaměstnanců více, než potřebují, výhodu ve větší produktivitě práce. Dosáhnout úspěchu
bez stálého zastoupení místním pracovníkem či firmou s dobrou znalostí podnikatelského prostředí by bylo krajně
obtížné už jenom proto, že stále není stabilizovaná legislativa, daňový a celní systém a kromě toho je fyzický pohyb
Evropanů po větší části Iráku stále značně riskantní.

Obchod v Iráku, stejně jako v celém arabském světě, je společenskou záležitostí a proto doporučujeme spolupracovat
s reprezentantem, který má dobré postavení v klanovém uspořádání irácké společnosti. Vzhledem ke značně korupčnímu
prostředí, kdy velké obchody obvykle závisí na přízni vládních představitelů (včetně manažerů státních firem), jsou
důležité kontakty iráckého spolupracovníka na různých stupních administrativy a ve vládních agenturách.

Při výběru spolupracující firmy či osoby se doporučuje nešetřit na nákladech na jejich důkladné prověření (právní služby,
audit), protože případy podvodného jednání jsou v Iráku hojné a bez znalosti prostředí předem obtížně odhalitelné.

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

Proces přípravy dokumentace pro vývoz zboží se skládá ze 4 kroků, z nichž první 3 kroky musí být provedeny před
vypravením zásilky, či kontejneru a 4 krok probíhá na hranicích. Součástí dokumentace je zpravidla platné osvědčení o
shodě zboží, letter of credit (je- li vystaven), proforma faktura, balící list. Dále jsou doloženy tyto informace: způsob
dopravy, místo vstupu ro země, množství a druh zboží, země původu, název a adresa vývozce a dovozce, popis zboží
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(design, značka, model), výrobní list s datem trvanlivosti potravinářského zboží. Následně jsou provedeny laboratorní
testy a na hranicích je provedena fyzická inspekce zboží. Po splnění všech těchto podmínek je vydáno zboží k proclení a
vpuštěno do země.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základní podmínkou je podání oficiální žádosti (adresované Ministerstvu zahraničních věcí Iráku) prostřednictvím
Velvyslanectví ČR v Iráku.

K žádosti je nutné přiložit dotazník; struktura je odlišná pro některé specifické aktivity (zcela jedinečné jsou dotazníky
ministerstva zdravotnictví a ministerstva ropy).

Obecný dotazník obsahuje tyto položky:

Název společnosti (kanceláře, soukromého podnikatelského subjektu)

Druh činnosti (dovozce, samostatný subjekt, společník apod.)

Adresa, telefonní spojení, faxové spojení, e-mail

Pobočky společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

Datum založení (registrace) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

Základní údaje o společnosti (kanceláři, podnikatelském subjektu) – charakteristika, rating apod.

Kapitál společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

Zaměření společnosti, např.:

vodní hospodářství (výkon činností v zásobování vodou, zavlažovací systémy, instalace zařízení, elektromechanické práce,
výstavba čistíren vody, opravy a údržba apod.)

odpadové hospodářství (ochrana vodních zdrojů, výstavba a provoz čistíren odpadních vod, ochrana půdy a zeminy,
výstavba skládek, spaloven tuhých komunálních odpadů, opravy a údržba apod.)

infrastruktura a komunikační síť (projekty a výstavba železnic, silnic a dálnic, zpevňování povrchů, údržba železnic, silnic a
dálnic apod.)

stavební a konstrukční činnosti (výstavba bytů, kancelářských aj. užitkových objektů, dodávky, instalace a údržba zařízení a
doplňků pro výstavbu - výtahy, elektrické sítě, spojovací a telekomunikační systémy, vzduchotechnika apod.)

zemědělské práce
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recyklace a ekologické hospodářství

Informace o vlastníku (představiteli) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení, tituly, datum a
místo narození, funkce/název pozice, vzdělání

Informace o stálém představiteli společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení, datum a místo
narození, funkce/název pozice, vzdělání

Informace o dalších (nestálých, dočasných) zaměstnancích společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a
příjmení, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání

Detailní zprávy o výsledcích finančního hospodaření (odkazy na banky, výše půjček, úvěry apod.) společnosti (kanceláře,
podnikatelského subjektu)

Detailní údaje o majetku (budovy, zařízení, stroje a další vybavení, těžká vozidla, osobní automobily aj.) společnosti
(kanceláře, podnikatelského subjektu)

Náměty a přínosy, se kterými společnost (kancelář, podnikatelský subjekt) přichází do Iráku (aktivity, místo, datum
zahájení činnosti, předpokládaná doba činnosti)

Reference

Ochrana pracovního a životního prostředí v činnostech společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

Zajištění bezpečnosti

Zajištění práv zaměstnanců (právní nabídka)

Pojištění zaměstnanců a majetku (zařízení)

Systém kontroly kvality výroby

Informace o subdodavatelských subjektech (název, charakteristika, adresa)

Informace o subjektech logistické a jiné podpory (název, charakteristika, adresa)

Daňová situace společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

Nejdůležitější činnosti a projekty realizované v současné době společností (kanceláří, podnikatelským subjektem) – adresa
nebo teritorium, konečný uživatel, hodnota činnosti nebo projektu, období výkonu, stav realizace - % splnění)

Nejdůležitější činnosti nebo projekty realizované za posledních 10 let (totéž)

Konečný uživatel služeb společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – oficiální deklarace (EOU)
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Osvědčilo se předávání katalogů v oficiálním jazyce (arabština, kurdština), případně alespoň v angličtině. Významně
pomůže propagace společností v místních nabo regionálních bulletinech tištěných v arabštině nebo kurdštině. Místní
média požadují za reklamu poměrně vysoké částky (podle umístění, délky inzerce apod. může cena reklamy dosáhnout
několika stovek USD), přičemž efekt nemusí odpovídat výši vynaložených prostředků. Nyní je již možné mít reklamu ve
Zlatých stránkách, které se stávají běžnou součástí obchodního života v Iráku.

Kromě barevných a kvalitních propagačních materiálů je v arabském světě nicméně nejdůležitější osobní kontakt.

Termíny některých výstav a veletrhů budou upřesněny:

Basra Building Expo, 27. – 30. září 2017

Energy Iraq v Erbílu, 23.-26. října 2017

Erbil International Fair, 23.-26. října 2017

Medicare Iraq v Erbílu, 23.-26. října 2017

Baghdad International Fair, 44. ročník, 21.-30. října 2017

Iraq Erbil Agrofood, 20.-23. listopadu 2017

Basra International Oil and Gas Conference and Exhibition, 5. – 7. prosince 2017

Project Iraq, Bagdád, prosinec, 2017 – stavebnictví, projektování staveb

Iraq Health 2016, Bagdád, prosinec 2017

Erbil Oil and Gas 1. – 5. května 2018

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Irák má v platnosti legislativu pokrývající oblast ochrany duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, průmyslové
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vzory, autorské právo), která odpovídá současnému standardu. Vzhledem k absenci informací o jejím případném
porušování lze předpokládat, že je náležitě uplatñována. Svědčí o tom také skutečnost, že Irák je v pokročilém stadiu
vyjednávání o vstupu do WTO, pro nějž je zajištění standardní ochrany práv duševního vlastnictví jednou z podstatných
podmínek.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tendery) jsou buď vnitřní (výhradně pro irácké společnosti) nebo mezinárodní (umožňující účast
zahraničních subjektů). Veřejné zakázky jsou zveřejňovány buď formou vyhlášky příslušným ministerstvem, na webové
stránce ministerstva (resp. státem vlastněné společnosti) nebo v HSP. Bohužel, zveřejňované informace bývají velmi kusé a
k získání jakýchkoli podrobností je nutné předplacení oficiálního bulletinu.

Společným rysem je, že mezi vypsáním veřejné zakázky a termínem podání přihlášky bývá velmi krátká doba. Navíc
podmínky soutěže může získat (zakoupit) jen subjekt registrovaný v Iráku. I to je dalším argumentem, proč by české
podnikatelské subjekty s vážným zájmem o průnik na tento trh měly mít svého stálého zástupce resp. místního partnera v
Iráku.

Pro úspěšné získání zakázky v Iráku je velice důležité dodržovat legislativní podmínky tenderu. V žádném případě se
neopozdit s doručením nabídky, a pokud je to nevyhnutelné, požádat včas o odklad. Stále se snažit komunikovat se
zadavatelem a zjišťovat, který typ dodavatele je vyhledáván, a podle toho uzpůsobit svoji nabídku, případně připojit i
zvýhodnění nabídky.

Je vhodné se vyvarovat striktních prohlášení, která by mohla být využita zadavatelem k vyřazení z nabídkového řízení.
Např. pokud chceme kritizovat zadání tenderu (jeho nedostatečnost nebo nekorektnost), je nutné použít spíše
„diplomatičtější vyjádření“. Není vhodné říkat, že „nevyhovíme zadání, protože…“ Prohlášení tohoto typu mohou být
považována za diskvalifikující.

Rovněž je nutné počítat s prodlevou v iráckém bankovním sektoru. Tudíž v případě zaslání perfomance bondu či jiné
platby je lépe počítat s delší splatností, nespoléhat se na to, že komise bude posuzovat den podání platby jako validní pro
splnění podmínky tenderu. V mnoha případech se naopak započítává den, kdy platba byla připsána zadavateli na účet,
což může být opět diskvalifikující, jakkoli je vinna irácká banka.

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

Obchodní spory jsou řešeny většinou dohodou, vymahatelnost práva je velmi zdlouhavá. Investování v teritoriu je
omezeno na velké mezinárodní ropné firmy. Nedoporučujeme investování malým a středním firmám.

Podnikání v Iráku je omezeno především dlouhodobě nestabilní bezpečnostní situací (kromě Regionu iráckého
Kurdistánu, v poslední době do značné míry i kromě oblasti Basry na jihu země). Důsledkem jsou omezené možnosti
pohybu po větší části Iráku, resp. rizika s ním spojená (teroristické akty, únosy). Jsou tak komplikovány jak podmínky pro
osobní jednání s obchodními partnery, tak pro seznámení s jejich firmou na místě. Často využívaným řešením je najmutí
bezpečnostní agentury při pohybu v Iráku, to ovšem značně zvyšuje náklady dodavatele.

Nebezpečí vyplývající z relativně častých pokusů o podvodné jednání při navazování obchodních vztahů s českými
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subjekty je třeba mít na zřeteli.

Možnosti dlouhodobého plánování a realizace obchodních případů s iráckými partnery dále komplikuje právní systém,
který dosud nebyl přizpůsoben nové situaci po změně režimu a bude tudíž nutně i v budoucnosti procházet
nepředvídatelnými změnami. Totéž platí pro nižší stupeň legislativy (ministerské vyhlášky a předpisy), jehož chaotické
změny je nadto obtížné sledovat. Z uvedených důvodů je nezbytná spolupráce s místními právníky.

S nerozvinutou a zastaralou legislativou navíc souvisí i obtížná vymahatelnost práva v Iráku.

Jako další negativní faktor pro realizaci obchodních vztahů s Irákem je hodnocen nedostatečně rozvinutý bankovní
systém. Zatímco kurs iráckého dináru (IQD) vůči dolaru je dlouhodobě stabilní, jsou bankovní převody kvůli nedostatečné
zkušenosti personálu iráckých bank a technické zastaralosti (zvláště v oblasti IT) komplikované a zdlouhavé. Dosud velmi
nízká je úroveň rozvoje elektronického bankovnictví, bankovní karty se v Iráku prosazují velmi pomalu, bankomaty jsou
dosud vzácné a tudíž je v běžném životě dosud dávána přednost hotovostním transakcím.

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

Zvyklosti:

Účastník obchodního jednání může očekávat od svého obchodního partnera pozvání na oběd či večeři. Pohoštění nebo
občerstvení může být nabídnuto i během déle trvajícího jednání. Iráčané jsou národem pohostinným, obdobná
pohostinnost je však očekávána při recipročních návštěvách iráckých obchodních partnerů v České republice. Společenský
oběd může trvat dvě hodiny i déle, může však být i kratší. Večeře se obvykle protáhnou do nočních až časných ranních
hodin a i jejich začátek bývá často posouván do pozdějších večerních hodin. Během oběda nebo večeře má host většinou
možnost si druh pokrmu sám vybrat, většina restaurací, zejména v hotelích, nabízí bufet systém. Obvykle je po jídle
nabídnut čaj nebo káva, případně i vodní dýmka. Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj
nelze získat důvěru iráckého partnera a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání – a to i na nejvyšší oficiální úrovni – je nutno počítat s tím, že irácký partner se obvykle dostaví
později, než je původně plánováno. Naopak sám je ochoten tolerovat jistou nedochvilnost u zahraničního partnera, což je
považováno za méně nezdvořilé než se dostavit na jednání dříve. Běžná evropská zásada „raději o pět minut dříve než o
minutu později“ zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se
stává, že těsně před schůzkou požádá irácký partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde i k tomu, že se
irácký partner bez omluvy

nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání náhradního termínu.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat i s tím, že ne všechna ujednání předchozího dne platí i v průběhu
dalšího jednání. To se týká zejména státní sféry, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat již uzavřené otázky, zejména s
příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na součinnosti iráckého partnera je nutno
opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud přesto nastane problém, irácký partner ho obvykle řeší v
klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české strany. Také je nutno říci, že stálé kontaktování iráckého partnera a
připomínání se je velmi důležité pro úspěšné jednání.
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Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je výhodou. Rozhodně tím lze dosáhnout
mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Výjimečně se stává, že je nutno vést jednání prostřednictvím tlumočníka. V
iráckých firmách a na úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny, na přesnost
jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve složitějších otázkách, např. technických či smluvních. Dlouhé držení ruky
hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí a s krátkým dotekem oběma
tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování ve společnosti.

Úřední a používaný jazyk

Oficiálním jazykem je arabština a kurdština. Kurdština pouze v parlamentu. Na úrovni guvernorátů, či městských
magistrátů je akceptována pro styk s úřady pouze arabština.

Státní svátky:

1.leden – Nový rok

6.leden –den irácké armády

4.únor – narození proroka Mohameda, tzv. Mouloud/ islámský svátek

9.duben – výročí páde režimu Saddá Husajna

17.duben – výročí bitvy na poloostrově FAO

1.květen – svátek práce

14.červenec – národní svátek Iráku – den republiky, zrušení království

8.srpna – den míru, výročí uzavření příměří s Iránem

16.července – Eid al – Fitr (3 dny svátků), konec postního měsíce ramadánu

3.října – den nezávislosti

26.říjen Eid al – Adhá

15.listopad – islámský nový rok

24.listopadu – Ashura
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Pracovní a prodejní doba:

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsou úřady a většina obchodů uzavřeny. Obvyklá
pracovní doba je od 08:00 do 15:00 hod.; obchody bývají otevřeny od 09:00 hod. a zavírají kolem 18:00 hod. Výjimku tvoří
obchody s potravinami a textilem a některé soukromé služby, které fungují celý týden.

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

Pro vstup občana České republiky na území Irácké republiky je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický)
České republiky.

Vstupní vízum je nutné mít již před vstupem na území Irácké republiky; vydává je Velvyslanectví Iráku v Praze. Imigrační
důstojníci na Mezinárodním letišti Bagdád (jiný vstup prakticky není možný, s výjimkou iráckého Kurdistánu) provádějí
důslednou a pečlivou kontrolu dokladů. Je nutné mít zajištěné pozvání, na jehož základě bude vydána tzv. bezpečnostní
doložka. Tu zajišťuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s institucí, která poskytuje pozvání. Žádost o vízum je třeba podat s
dostatečným časovým předstihem alespoň 2 týdnů.

Pro tři kurdistánské provincie platí odlišný režim, který umožňuje bezvízový vstup na dobu 14 dnů. Pobyt je v tomto
případě omezen pouze na území autonomního Regionu iráckého Kurdistánu. Poté je třeba požádat o prodloužení na
místní policejní stanici – v Erbilu, Sulaimanyi nebo Dohuku.

Při pobytu v Iráku delším než 10 dnů již není povinnost přihlásit se na Ministerstvu vnitra, a to vzhledem k již zmíněné
bezpečnostní doložce. Doporučujeme však ihned po příletu kontaktovat Velvyslanectví České republiky na adrese
Bagdád, Al-Mansour, Dijlaschool St. 37, tel. 00964-7901909537.

Celní předpisy a pravidla jsou srovnatelné s ostatními zeměmi regionu. Doporučujeme nedovážet předměty a zboží, které
by mohly být považovány za neslučitelné s islámským náboženstvím (zejména alkohol, křesťanské či židovské religiózní
předměty). Vzhledem k omezení pohybu doporučujeme mít dostatečnou finanční hotovost (USD), neboť v Iráku není až
na výjimky možné užívání platebních karet či vybírání z bankomatů. Platby v EUR nejsou obvyklé.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů ČR iráckými subjekty nejsou dobré hlavně z bezpečnostních důvodů.

Vzhledem k dlouhodobě nejisté bezpečnostní situaci a obtížným životním podmínkám nepředpokládáme zájem českých
občanů o zaměstnání v Iráku. Výjimkou je bezpečný a rychle se rozvíjející Region iráckého Kurdistánu, kde již několik
českých občanů i právních subjektů úspěšně působí.

Společnost (kancelář, soukromý podnikatelský subjekt) může zaměstnat místní sílu; pracovní poměr je sjednán po
vzájemné dohodě a za podmínek odsouhlasených mezi oběma stranami. Vznik pracovního poměru podle zákona
podléhá oznamovací povinnosti ministerstvu práce a sociálních věcí (tu ale v praxi nikdo neplní – bezpečnost pracovníka
je prvotní; místní zaměstnanci se stávají možným terčem útoků, jakmile se zjistí, že pracují pro zahraniční subjekty).
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Zaměstnavatel je povinen platit sociální pojištění v celkové výši 17 % platu, z toho 5 % hradí zaměstnanec. Každý
zaměstnavatel, který zaměstnává více než 3 osoby, je povinen se registrovat k platbě sociálního pojištění.

Vzhledem k neustálené legislativě se doporučuje spolupracovat v pracovních záležitostech s místním právníkem.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péči lze využívat, veškeré lékařské ošetření je však třeba platit na místě v hotovosti s tím, že doklady je
pak třeba předložit v ČR příslušné zdravotní pojišťovně k proplacení.

Zdravotní péče je pro irácké občany zajišťována v zastaralých zařízeních; funkčních je cca 200 státních a 80
privátních nemocnic, na celém území Iráku se nachází také přibližně 2 000 klinik. Odhaduje se, že kolem 2 000 lékařů
slouží jako praktici.

V případě nutnosti ošetření v kurdistánských provinciích Dohúk, Erbil, Sulaimaniya je nejvhodnější vyhledat lékařské
ošetření v některém z těchto krajských měst. V arabské části Iráku doporučujeme využívat pouze doporučená
zdravotnická zařízení. Najdete je v Bagdádu na mezinárodním letišti nebo v mezinárodní ("zelené") zóně a v Basře. Při
cestování je třeba počítat s tím, že místní obyvatelé většinou neumí poskytovat první pomoc.

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu):

Nemocnice Yarmouk – tel. 07704429300, 07901922458

Červený půlměsíc – tel. 5376641 (pevná linka)

Nemocnice Ibn Sina v mezinárodní zóně

V Erbílu jsou k dispozici tato medicínská centra:

Rezgary Public Hospital – tel. 0662272790

Rozhalat Emergency Hospital – tel. 0662274011

Emergency Hospital – tel. 0662224911

V Basře existují tři velké civilní nemocnice, které přijímají cizince:

Al Jumhury Hospital

Al Sadr Hospital

Al Talemy Hospital
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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

Velvyslanectví České republiky v Bagdádu
Hay al-Mansour, Dijlaschool 601/11/37
Baghdad

E-mailové spojení:

czech_embassy@centrum.cz

baghdad@embassy.mzv.cz

Commerce_Baghdad@mzv.cz (obchodně ekonomický úsek)

Vzhledem k nefunkčnosti pevných telefonních linek v Bagdádu není k dispozici faxové spojení a telefonický kontakt je
možný pouze přes individuální mobilní telefony:

Sekretariát ZÚ (pouze anglicky): 00964-(0)790 191 2411

Konzulární pohotovost: 00964-(0)790 190 9421

Dopravní spojení na zastupitelský úřad je prakticky možné pouze individuální dopravou, taxíkem (kvůli možným rizikům
se ale nedoporučuje) nebo raději vozidlem místních partnerů; velvyslanectví je situováno ve čtvrti Mansour poblíž
egyptského konzulátu. Veškeré kontakty jsou k dispozici na webu MZV ČR: http://www.mzv.cz/baghdad

Pro českou republiku z hlediska styků s Irákem je určen ZÚ Iráku v Praze:

Velvyslanectví Irácké republiky v Praze

Velvyslanec: Dr. Walid Hamed Shiltagh

telefon: +420 224 326 976

// if (window.DOT) { // konfigurace window.DOT.cfg({ service: 'firmy', impress: false, error: true }); // impress
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window.DOT.impress(); } // // window.addEventListener("geoRefresh", function(){ window.geoRefreshed = true; }); // // if
(window.geo) { geo.conf.showDialogs = true; geo.conf.timeoutText = "Abychom vám mohli zobrazit výsledky kolem vás
(nejbližší restaurace, kadeřnictví apod.), je třeba povolit přístup k vaší poloze."; geo.conf.deniedText = "Zřejmě jste
zakázali sdílení polohy. Abychom vám mohli zobrazit výsledky kolem vás (nejbližší restaurace, kadeřnictví apod.), je třeba
povolit přístup k vaší poloze. podle návodu níže."; } // // Loader.load(null, {poi:true, pano:true}); // //
Firmy.Helper.PerformanceMeasure.getInstance().measure("baseRPC"); Firmy.Helper.Base.getInstance().enableHTML5();
Firmy.LoadConfiguration.getInstance(); Firmy.Helper.uiElements.getInstance(); if (!JAK.Phantom) { JAK.Phantom = {}; }
JAK.Phantom.CODE = null; // // { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "https://www.firmy.cz/",
"potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target":
"https://www.firmy.cz/?q={search_term_string}&amp;thru=google_sitelinks_search", "query-input": "required
name=search_term_string" } } // fax: +420 224 326 975

email: iraqembassy60@yahoo.com

Adresa: Mongolská 607/3, 16000 Praha-Bubeneč

Generální konzulát České republiky v Erbílu

Ankawa, Kareez 15, street 74, house 12, Erbíl

telefon: 009647709711111, email: erbil@embassy.mzv.cz, commerce_erbil@mzv.cz (obchodní agenda),
consulate_erbil@mzv.cz (konzulární agenda)

Konzulární pohotovost: 009647502125225

Pro českou republiku z hlediska styků s Kurdskou regionální vládou je určen úřad KRG ve Vídni:

KRG Representation in the Republic of Austria

Representative: Dr. Mustafa Ismail Ramazan Goran

Phone: +43 1 5050207 - 0

Fax: +43 1 5050207 - 40

Email: representation@at.krg.org

Website: http://www.austria.krg.org

Address: Canovagasse 7/Top 6, 1010 Vienna

Working Hours: Visits to the office by appointment only.

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

teritoriální odbor MZV ČR: odbor dvoustranných ekonomických vztahů MZV ČR,

telefon: 22418 1111, odev@mzv.cz

teritoriální odbor MPO ČR: odbor zahraničně politických ekonomik II

Telefon: +420 224 85 2729, ZavadilJ@mpo.cz , Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

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

policie: 07901 737727 (z iráckého mobilu), +964 7901 737727 (z českého mobilu)

nouzové volání: 130 (z pevné linky), 01130 (z iráckého mobilu), +964 1130 (z českého mobilu)

ohlašovna požárů: 105 (z pevné linky), 01105 (z iráckého mobilu), +964 1105 (z českého mobilu)

Lékařská pohotovostní služba (Bagdád, v blízkosti ZÚ ČR):

5429120 (pevná linka) Nemocnice Yarmouk

5376641 (pevná linka) Červený půlměsíc

7.4 Internetové informační zdroje

Webové stránky iráckých úřadů a institucí nejsou bohužel spolehlivým zdrojem informací, v mnoha případech bývají
zastaralé a nepřehledné, někdy chybí verze v angličtině, a je tedy třeba je brát pouze jako vodítko k získávání a ověřování
informací z jiných zdrojů.

Iraqi Government http://www.cabinet.iq

Ministry of Foreign Affairs http://www.mofa.gov.iq/ab/Default.aspx

Ministry of Electricity http://www.moelc.gov.iq/ar/

Ministry of Displacement and Migration http://www.momd.gov.iq/Default.aspx

Ministry of Education http://moedu.gov.iq/ar/index.php

Ministry of Higher Education http://www.mohesr.gov.iq/
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Ministry of Industry and Minerals http://www.industry.gov.iq/arab/index.php

Ministry of Trade http://www.mot.gov.iq/arabi/

Ministry of Transportation http://www.motrans.gov.iq/ar/

Ministry of Water Resources http://www.mowr.gov.iq/

Ministry of Construction and Housing http://www.imariskan.gov.iq/

Ministry of Culture http://www.mocul.gov.iq/ar/

Ministry of Communication http://www.moc.gov.iq/demo/index.php

Ministry of Oil http://www.oil.gov.iq/

National Investment Commission (NIC) http://investpromo.gov.iq/ar/

Kurdistan Regional Government (KRG) http://www.krg.org/?l=14

Kurdistan Board of Investment (BOI) http://www.kurdistaninvestment.org/

Central Bank of Iraq (CBI) http://www.cbi.iq/?pid=Home&lang=ar

Iraq Stock Exchange (ISX) http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/rules.html

Trade Bank of Iraq (TBI) http://www.tbiraq.com/

General Commission for Customs (GCC) http://www.iraqcustoms.org/

Baghdad Business Center http://baghdadbusinesscenter.biz/

Iraqi Trade Information Center http://www.iraqitic.com/

Webové stránky vybraných důležitých vládních úřadů a státních firem v Iráku

State Commission of Roads and Bridges http://www.turruqjissor.imariskan.gov.iq/

State Commission of Housing http://www.alaskan.imariskan.gov.iq/
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National Center of Engineering Consultancy http://www.istisharat.imariskan.gov.iq/

National Center of Constructional Laboratories http://www.mokhtabarat.imariskan.gov.iq/

Ashur State Corporation Company (silniční stavby) http://www.ashour.moch.gov.iq/

Hamourabi State Corporation Company (silniční stavby) http://www.hamorabi.imariskan.gov.iq/

Al Fao State Corporation Company http://www.faoco.imariskan.gov.iq/

Saad State Engineering Company http://saad.imariskan.gov.iq/arabic/index.htm

Al Moutasim State Corporation Company (pozemní
stavby)

http://www.mutasim.imariskan.gov.iq/

Al Mansoor State Corporation Company (pozemní
stavby)

http://www.msc.industry.gov.iq/

Al Farouq State Corporation Company (pozemní stavby) http://www.farouq.imariskan.gov.iq/

Al Rasheed State Corporation Company (pozemní
stavby)

http://www.alrasheedgen.com/

Diala State Company for Electrical Industries
(elektrotechnika)

http://www.dialacompany.com/

Al Sumoud State Corporation Company (kovovýroba) http://www.alsumoodco.com/index_ara.html

Zain Company (mobilní operátor, soukromá firma) https://www.iq.zain.com/iq/

Asia Cell Company (mobilní operátor, soukr.) http://www.asiacell.com/?lang=ar

Korek Company (mobilní operátor, soukr.) http://www.korektel.com/ar-IQ/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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