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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

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl v roce 2016 zvolen již na druhé pětileté volební
období.

Složení vlády k 1. 6. 2018:

José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády

Olavo Avelino Garcia Correia – místopředseda vlády a ministr financí, koordinace hospodářských politik a reforem

Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany

José da Silva Gonçalves – ministr turistického ruchu a dopravy a ministr mořského hospodářství (ministerstvo mořského
hospodářství sídlí v Sao Vicente)

Alexandre Monteiro- ministr průmyslu, obchodu a energetiky

Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra

Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů

Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce

Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování

Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví
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Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení

Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí

Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

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

Rozloha: 4 033 km
2
(176. na světě)

Počet obyvatel: 535 936 (2018)

Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích

Hustota obyvatel: 133/km
2
(2016)

Věková struktura:

• 0 –14let – 29,6 %
• 15 – 64let – 65,9 %
• nad 65 let – 4,5 %

Počet ekonomicky činných obyvatel: 255 762 (2016)

Roční přírůstek obyvatel: 1,19 % (2018)

Hlavní etnické skupiny :

• míšenci 71 %
• černoši 28 %
• Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny

• katolíci 98 %
• tradiční náboženství 2 %

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.

Základní makroekonomické ukazatele

2013 2014 2015 2016 2017

HDP/obyv. (USD) 2973 2988 3043 3086 3213
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Vývoj HDP (%) 0,5 1,8 1,1 3,9 4,6

Inflace (%) 1,5 -0,2 0,1 - 1,4 0,8

Nezaměstnanost
(%)

16,8 16,4 12,4 15 12,2

Zdroj: Světová banka

Ekonomický růst v posledních letech slábl, neboť kapverdské hospodářství bylo těžce zasaženo evropskou krizí . Nová
vláda Hnutí za demokracii (MpD) se snažila po svém nástupu v první polovině roku 2016 čelit ekonomické stagnaci
zlepšením podmínek pro podnikání, snížením cen energie, zlepšením dopravy, snížením daní pro malé podnikatele.
Zaměřila se rovněž na zlepšení výběru daní a podporu zaměstnanosti. Po úspěšném roce 2016 došlo k dalšímu zvýšení
ekonomického růstu v roce 2017 na 4,6 %. Tato pozitivní tendence by měla být zachována i v následujcích letech díky
vyšším investicím v oblasti cestovního ruchu a zvyšujícímu se počtu turistů. Úspěchem je i významné snížení doposud
velmi vysoké nezaměstnanosti. Její další snížení bude velkou výzvou do dalších let, společně s udržením přijatelných
rozpočtových schodků poté, co poměr veřejného dluhu k HDP dosáhl 110 %.

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

Státní rozpočet

(v mld. CVE) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celkové
příjmy

41,0 46,3 44,6 44,6 44,6 40,93

Celkové
výdaje

57,2 60,0 57,9 57,2 57,2 43,36

Rozpočtový
deficit (v %
HDP)

-12,4 - 9,3 -7,6 -3,9 -3,8 - 3

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

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

(mil. CVE) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet -21 053 -8 897,6 -14 041,9 -7 860,9 -6 114,1 -12 187
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Zboží -56 397,7 -52 532,5 -50 277,4 -47 838,6 -53 236 -63 186

Služby 19 474,6 25 206,7 21 888,1 20 602,8 23 625,5 27 780

Výnosy -6 437,7 -5 366,8 -7 692 -5 869,5 -5 633,9 -6 525

Kapitálový účet 1 122 533 672 1 883 1 315,8 1 543

Finanční účet 22 444 15 997 15 932 9 185 -14 900,8 -6 004

Devizové
rezervy

29 800 34 700 48 200 59 692 54 793 57 221

Veřejný dluh
vůči HDP (%)

91,1 101,6 114,2 123 128,6 125,3

Zdroj: Banco de Cabo Verde

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády.
Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de
Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny - kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano - CVE) - pevně svázán s eurem a to v
poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále
debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

1.7 Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a
zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak
18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.
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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

Obchodní bilance
(v tisících CVE)

2013 2014 2015 2016 2017

Dovoz 60 201 64 131 60 059 63 965,3 77 206

Vývoz 5 740 6 695 6 646 5 962 4 893

Reexport 21 831 22 978 14 656 11 961 20 907

Pokrytí dovozu
vývozem (v %)

9,5 10,4 11 9 6,3

Saldo -54 461 -5 7437 -53 413 -58 064 -72 313

Zdroj: INE CV

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Podle údajů kapverdského Národního statistického institutu (INE) směřovalo v roce 2017 do Evropy cca 96 % exportu
země. Hlavní odběratelskou zemí bylo Španělsko, jehož podíl na kapverdském exportu dosáhl 70,8 %. K dalším
významným odběratelům patřilo Portugalsko (24,8%) a USA (2,3 %).

Také na straně dovozu byl v roce 2017 s podílem 78,8 % hlavním partnerem Kapverd evropský kontinent. Portugalsko je
hlavní dodavatelskou zemí (42,9 % dovozu), následují Španělsko (12,6 %), Nizozemí (4,6 %), a z mimoevropských zemí
Čína (5,4 %).

2.3 Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou rybí konzervy (46,1 %), dále ryby a mořské plody (35,2 %). K dalším tradičním
exportním komoditám patří oděvy a obuv.

K hlavním dováženým položkám patří kotle (9.4 %), paliva (9,1 %), stroje (7,6 %), železo a ocel (6.2%), automobily
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(5.1%), potraviny (4,4%) a cement (3.5%).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Činnost podniku v bezcelní zóně upravuje zákon 99/IV/93. V režimu bezcelní zóny může operovat společnost vyrábějící
zboží nebo poskytující služby pouze na export.

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

Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. V posledních letech přesahuje roční příliv
přímých zahraničních investic 100 mil. USD, v letech 2007 a 2008 se dokonce pohyboval okolo výše 200 mil. USD. Nejvíce
investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu.

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

Kapverdská republika má mnoho předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a
ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je
aktivním členem ECOWAS. K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a
přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a
bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost
koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný. Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními
letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními
pozemky.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie na Kapverdách (Delegação da União Europeia em Cabo Verde)
Avenida Rotary International – CP 122, Praia, República de Cabo Verde
Telefon: + 238 262 13 92/93/94 Fax: +238 262 13 91
E-mail: delegation-cape-verde@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Kapverdy jsou z hlediska zahraničního obchodu plně orientovány na EU, odkud přichází 78 % jejich dovozu a kam směřuje
96 % jejich vývozu. Nejvýznamnějšími partnery jsou Španělsko a Portugalsko. Kapverdy se vzhledem ke svému členství v
ECOWAS snaží být pro evropské vývozce branou do zemí západní Afriky, z čehož vyplývá relativně vysoký reexport
evropských produktů.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kapverdy mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a v porovnání s ostatními africkými zeměmi mají s EU nadstandardní
vztahy. Politické a obchodní vztahy a rozvojová spolupráce mezi EU a Kapverdami jsou upraveny dohodou z Cotonou, ale
v roce 2007 byla uzavřeno ještě zvláštní partnerství, které jde nad rámce běžného vztahu donora a příjemce rozvojové
pomoci. V jeho rámci se EU soustředí zejména na podporu dobrého vládnutí, bezpečnosti a stability, regionální integrace,
udržitelného rozvoje a boje s chudobou.

V rámci Národního indikativního plánu na léta 2014 až 2020 bylo pro Kapverdy alokováno 55 mil. EUR. Spolupráce bude
zaměřena především na podporu růstu a snižování chudoby a posilování zvláštního partnerství mezi EU a Kapverdami.
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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 tis. USD) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vývoz 582 550 254 559 187 168

dovoz 110 293 8 7 660 380

obrat 692 843 263 566 847 548

saldo 472 258 246 552 -472 -212

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v r. 2017: Dřevěné výrobky, plasty a výrobky z nich, nábitek, reaktory, kotle, přístroje

Hlavní dovozní komodity ČR v r. 2017: Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z hlediska výměny služeb hraje největší roli narůstající počet cest českých turistů na Kapverdy. V roce 2018 by jich mělo
dorazit přibližně dvacet tisíc. Bližší údaje k výměně služeb nejsou k dispozici.

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

V současné době nejsou v teritoriu žádné české investice.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce nebyla uzavřena mezi Českou republikou a Kapverdskou republikou žádná
bilaterální dohoda.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2014 Česká republika každoročně realizuje na Kapverdách malé lokální projekty rozvojové spolupráce, vždy v
hodnětě přibližně 200 tis. Kč. První malý lokální projekt byl uskutečněn v roce 2014 v oblasti kultury. V roce 2015 byl
podpořen projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky. V roce 2016 proběhl malý
rozvojový projekt na podporu počítačové gramotnosti na ostrově Santo Antão.

Rozvojová spolupráce pokračovala i v roce 2017, kdy byly podpořeny dva návrhy, a to projekt na rozvoj hry boccia pro
postižené mozkovou obrnou a projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky v
Mindelo. V roce 2018 probíhá projekt na podporu obnovy neonatologického oddělení v nemocnici na ostrově Sao
Nicolau.

Od roku 2014 také Česká republika uděluje kapverdským studentům vládní stipendia ke studiu na veřejných vysokých
školách. Každoročně byla udělována dvě stipendia, pro rok 2018 však došlo k navýšení a měla by být udělena stipendia
tři.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kapverdská republika představuje relativně malou ekonomiku orientovanou převážně cenově a na tradiční (především
portugalské a španělské) dodavatele. Perspektivními obory jsou zejména energetika (obnovitelné zdroje, dieselové
generátory) a zařízení pro zpracování odpadu (spalovny, čističky). Možné jsou rovněž dodávky pro turistický průmysl,
montované domky, potravinářské výrobky, stavební materiály, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán,
strojní zařízení (i repasované), automobily (i ojeté), ošacení, pneumatiky, atd.

5.2 Kalendář akcí

14. – 18. 11. 2018 – FIC – Mezinárodní kapverdský veletrh – Praia (ostrov Santiago)
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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 bližšího vztahu s místním partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je jednou z podmínek úspěšného
obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorární konzulát na Kapverdách.

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

V roce 2008 se Kapverdská republika stala 153. členskou zemí WTO. V této souvislosti se zavázala do roku 2018 postupně
snížit průměrnou celní sazbu na dovážené zboží na 15 %. Poslední dostupné údaje o průměrných aplikovaných celních
sazbách jsou k dispozici na internetovém portálu WTO.

Odpovědným orgánem v celní oblasti je úřad Alfândegas de Cabo Verde.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základními kroky jsou:

• získání potvrzení Obchodního rejstříku, že neexistuje společnost stejného jména;
• notářem ověřený statut společnosti (společenská smlouva);
• výpis z bankovního účtu nebo doklad o složení 10 % hodnoty základního jmění;
• uveřejnění statutu společnosti ve Veřejném věstníku; daňová registrace na Ministerstvu financí;
• získání dokladu o rozhodnutí a registračního čísla od Obchodního rejstříku.

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

Standardní podmínky podobné jako v Evropě.

Na Kapverdách jsou pořádány následující mezinárodní veletrhy:

• FIC - Mezinárodní kapverdský veletrh (všeobecný, každý rok);
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• Expomar - Mezinárodní veletrh ekonomických aktivit spojených s mořem;

Podrobnosti lze nalézt na internetových stránkách Mezinárodního kapverdského výstaviště.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Kapverdská republika je členem WIPO od roku 1997. Přehled kapverdské legislativy související s ochranou duševního
vlastnictví je k dispozici na adrese této mezinárodní organizace.

V roce 2010 vznikl Kapverdský institut pro ochranu duševního vlastnictví (Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo
Verde - IPICV).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou standardně oznamovány v denním tisku. Některá výběrová řízení jsou také publikována na stránkách
ministerstva financí.

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

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou
(soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě
doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo
Kapverdy.

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

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je portugalština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je
vždy žádoucí oblek s kravatou). V rámci obchodního vyjednávání mají známosti a osobní kontakty důležité místo. Při
vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je nutno počítat s relativně dlouhými čekacími dobami.

• 1. leden Nový rok
• 13. leden Den demokracie
• 20. leden Den národních hrdinů
• proměnlivé datum (úterý) Karneval
• proměnlivé datum (středa) Popeleční středa
• proměnlivé datum Velký pátek
• 1. květen Den práce
• 19. květen Svátek hl. m. Praia
• 1. červen Mezinárodní den dětí
• 5. červenec Den nezávislosti
• 15. srpen Den národní patronky
• 1. listopad Den všech svatých
•
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25. prosinec Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba je 9:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin (od 1. srpna do 15. září 8:00 až 15:00 hodin).

Otevírací doba bank je po celý rok 8:00 až 15:00 hodin.

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

O vízum lze požádat na honorárním konzulátě Kapverdské republiky v Praze, kontakty viz www.cape-verde.cz, případně
lze zakoupit na mezinárodních letištích po příletu. V rámci organizovaných zájezdů obvykle zajišťují víza cestovní
kanceláře. Pro cestu na Kapverdy není povinné žádné očkování. Na Kapverdy je možné cestovat nejlépe portugalskou
společností TAP Air Portugal (www.flytap.com) přes Lisabon, případně společností Cabo Verde Airlines (www.flytacv.com)
z Lisabonu, Amsterdamu, Paříže, Vídně, Mnichova, Říma, Milána, Benátek a Bergama). Vnitrostátně je provozována letecká
i lodní doprava.

Kapverdy jsou ve srovnání s ostatními zeměmi západní Afriky hospodářsky i politicky vysoce nadprůměrné. Bezpečnostní
situace je klidná. V poslední době dochází k mírnému nárůstu kriminality, při pobytu v hlavním městě je proto nutné
zachovávat obezřetnost. Z hlediska cestovního ruchu je doporučována standardní opatrnost.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K zaměstnání cizinců jsou nutné:

• pracovní smlouva s kapverdským zaměstnavatelem, kterou schválí příslušný člen vlády zodpovědný za oblast práce;
• pobytové vízum (doporučováno vízum umožňující vícenásobný vstup do země);
• v případě dlouhodobého pracovního poměru je nutno požádat o trvalý pobyt prostřednictvím Služby cizinecké

policie (SEF); povolení k trvalému pobytu je uděleno po 3 letech.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Základní podmínkou při cestě na Kapverdy je uzavření kvalitního zdravotního pojištění. Je nutno počítat s úhradou
ošetření v hotovosti. V případě vážnějších zdravotních komplikací umožňujících převoz lze doporučit odlet do ČR.

Struktura sítě zdravotnických zařízení v Kapverdské republice odpovídá potřebám domácího obyvatelstva a je odrazem
zvýšených investic v posledním období:

• 2 hlavní nemocnice: Hospital Agostinho Neto v Praia (ostrov Santiago), Hospital Baptista de Sousa v Mindelo (São
Vicente);

• 3 regionální nemocnice: Hospital Santiago Norte (Santa Catarina), São Filipe (Fogo), Ribeira Grande (Santo Antão) a
Espargo (Sal);

• 30 zdravotních středisek: 3 v Praia, 2 v São Vicente a jedno v každém z dalších okresů (vyjma těch, kde jsou
regionální nemocnice);

• 5 středisek reprodukčního zdravotnictví;
• 34 ošetřoven se zdravotnickým personálem;
• 113 ošetřoven bez zdravotnického personálu.

Větší soukromé kliniky jsou ve městech Praia (Santiago), Mindelo (São Vicente) a na ostrově Sal, nerovnoměrně jsou
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rozmístěny rovněž ordinace soukromých praktických lékařů a specialistů.
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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

Pro Kapverdskou republiku je teritoriálně příslušné

Velvyslanectví ČR v Lisabonu (Embaixada da República Checa em Lisboa)
Rua Pêro de Alenquer, 14 1400-294 Lisboa, Portugal
Tel.: 00351 213 001 010, 213 010 487
Fax: 00351 213 010 629
E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát v Kapverdské republice (Consulado honorário de República Checa)
Condomínio Miramar, Bloco B - 2º andar Esq.,
Palmarejo Baixo - Ilha de Santiago Cidade da Praia CABO VERDE

Honorárním konzulem je pan Valdmiro Segredo (hovoří česky)
Tel.: 00238 9912966 Fax: 00238 2613069
E-mail: vsegredo65@gmail.com

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz
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Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nejsou na Kapverdách zastoupeny.

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

Záchranka -130

Hasiči - 131

Policie - 132

Národní informační linka - 102

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje

www.capeverde.com - rozcestník

www.capeverde.co.uk - rozcestník zaměřený na cestovní ruch

www.caboverdepages.com - obchodní adresář

Weby významných institucí

www.governo.cv - Vláda

www.parlamento.cv - Národní shromáždění

www.minfin.gov.cv - Ministerstvo financí

www.policianacional.cv - Národní policie

https://www.dnre.gov.cv/dnre/pt-pt/direcao-das-alfandegas - Celní úřad

ine.cv - Národní statistický úřad

www.nosi.cv - Informační istitut

www.cne.cv - Národní volební komise
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