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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:
• Mosambická republika
• República de Moçambique
• Prezident: Filipe Jacinto Nyusi
Složení vlády:
• Vláda jmenovaná 17. 1. 2015:

Premiér: Carlos Agostinho do Rosário

Rezort Ministr/ministryně

hospodářství a finance Adriano Afonso Maleiane

zahraniční věci a spolupráce José Condugua Pacheco

vnitro Jaime Basílio Monteiro

obrana Atanásio Salvador Mtumuke

zemědělství a potravinová bezpečnost Higino Francisco Marrule

státní správy a veřejné služby Carmelita Rita Namashalua

práce, zaměstnanost a sociální zabezpečení Vitória Dias Diogo

moře, vnitrozemské toky a rybolov Agostinho Salvador Mondlane

přírodní zdroje a energetika Ernesto Max Tonela

spravedlnost a ústavní a náboženské záležitosti Isac Chande
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zdravotnictví Nazira Karimo Vali Abdula

mládež a sport Nyeleti Brooke Mondlane

gender, děti a sociální péče Cidália Chaúque Oliveira

školství a rozvoj lidských zdrojů Luís António Ferrao

průmysl a obchod Ragendra Berta de Sousa

doprava a komunikace Carlos Alberto Fortes Mesquita

půda, životní prostředí a rozvoj venkova Celso Ismael Correia

kultura a turismus Silva Armando Dunduro

záležitosti válečných veteránů Eusébio Lambo Gondiwa

věda, technologie a vyšší a odborné školství Jorge Penicela Nhambiu

veřejné práce, bydlení a lidské zdroje Carlos Bonete Martinho

Charakteristika státu

Mosambická republika je přímořským státem jihovýchodní Afriky. Na západě sousedí se Zimbabwe (1402 km společných
hranic) a Zambií (439 km), na severu s Malawi (1498 km společných hranic) a Tanzánií (840 km), na jihu s Jihoafrickou
republikou (496 km) a Swazijskem (108 km společných hranic). Na východě je země omývána vodami Mosambického
průlivu Indického oceánu, pobřeží má délku 2470 km. Nejvyšším bodem země je Monte Binga, dosahující výšky 2436
m.n.m. Podnebí je typicky tropické - horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (říjen až duben), kdy spadne v
průměru až 1100 mm dešťových srážek. Ve vyšších polohách na západě země je chladněji, během období sucha (zimy)
mohou teploty klesat až k 10°C.

Státní zřízení

Mosambik je v současné době unitární republikou, praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran.
U moci je od získání nezávislosti v roce 1975 strana Frente de Liberatacao de Mosambique (FRELIMO). Prezident je volen
v přímých volbách na pět let, nejvíce však na dvě volební období. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní
shromáždění složené z 250 poslanců volených na pětileté funkční období. Příští prezidentské a parlamentní volby se
budou konat v roce 2019. Na dodržování ústavnosti dohlíží Ústavní rada, která má 7 členů.

Členství v mezinárodních a regionálních uskupeních

Mosambik je členskou zemí jihoafrického integračního uskupení SADC (www.sadc.int). Dále je členskou zemí následujících
úmluv a organizací: ACP, AfDB, AU, Commonwealth, CPLP, EITI, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB,
IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OIC, OIF,
OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO,
WIPO, WMO a WTO.
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 29,54 mil. (odhad 2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,83 % (odhad 2016)

Věková struktura:

• 0-14 let: 45,13%
• 15-24 let: 21,43%
• 25-54 let: 27,09%
• 55-64 let: 3,44%
• 65 let a výše: 2,91%

Mosambické obyvatelstvo je tvořeno z 99,66 % původními etnickými skupinami. Na severu žije etnikum Makua (asi 4 mil.),
v údolí Zambezi žijí Senové a Šonové a v jižním Mosambiku převládají Šangánové (Tsongové). Vedle těchto hlavních
skupin žije v zemi několik menších etnik.

V zemi též žije několik desítek tisíc osob evropského původu (0,06 % populace), evropsko-afrických míšenců (0,2 %)
a obyvatel asijského původu, zejména Indů (0,08 %). Počet obyvatel evropského původu dramaticky klesl v 70. letech 20.
stol. v souvislosti s osvobozeneckou a následnou občanskou válkou, díky ekonomickému rozkvětu země po roce 2000
však začal opět růst. V průběhu ekonomické krize v Evropě v Mosambiku strmě narostl počet portugalských a jiných
evropských státních příslušníků ucházejících se o odborně zaměřené pracovní pozice.

Podle posledních odhadů se 56 % populace hlásí ke křesťanství (z toho 28 % katolíků), 18 % je muslimů, 6,7 % se hlásí
k tradičním náboženstvím a 18,7 % se nehlásí k žádnému náboženství.

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

HDP/obyv
(nominální,
USD)

595 603 629 528,93 392,06 429,3 472,04

růst HDP (%) 7,2 7,1 7,4 6,6 3,8 2,9 3

celkový
objem HDP
(nominální,
mld. USD)

15,3 16,0 17,1 14,8 11,27 12,68 14,32

inflace 2,2 3 1,1 11,1 21,1 7,2 6,5

MT/USD
(roční
průměr)

29,8 30,1 33,6 45,9 71,40 59 66,47

MT/EUR
(roční
průměr)

40,2 41,51 40,79 49,97 75,26 70,76 80,09

Zdroj: MMF, World Economic Outlook, http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO, *odhad

Nezaměstnanost podle statistik ILO dosáhla 25 % v roce 2017 a u mladé generace dosahuje téměř 50 %.

Mosambik v roce 2017 zaznamenal poprvé po 15ti letech nejnižší ekonomický růst, který dosáhl jen 2,9 %. Zhoršení
ekonomické situace v Mosambiku, které mělo za následek propad téměř všech ekonomických ukazatelů, začalo na jaře v
roce 2016. V dubnu 2016 vypukla aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních donorů (ale i mosambického
parlamentu) vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzy (šlo o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Skandál otřásl důvěrou
mezinárodních donorů a finančních institucí, většina z nich přerušila přímou rozpočtovou podporu mosambické vládě. V
návaznosti na to se rapidně zhoršil rating Mosambiku ze strany ratingových agentur. Například Moody´s srazila
hodnocení z B3 až do spekulativního velmi rizikového pásma Caa1.

V roce 2017 se původně počítalo, že bude ekonomický růst mnohem pomalejší. Za mírným ekonomickým růstem stojí
zejména nerostný průmysl a to konkrétně těžba uhlí, která byla podpořena růstem světových cen a zvýšenou poptávkou z
Indie. Domácí poptávka a investice byly v roce 2017 na velmi nízké úrovni. Míra inflace se oproti roku 2016 výrazně snížila
a dosáhla 7,2 % na konci období. Podíl zadlužení Mosambiku na svém HDP v roce 2017 dosáhl 88,2 % a částečně se snížil
v porovnání s rokem 2016, kdy byl 113,6 %. Z důvodu dluhové krize, omezení vládních investic a snížení mzdových
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nákladů se postupně projevuje negativní vliv na některá odvětví, sociální služby a místní infrastrukturu. Aktuální ratingové
hodnocení Mosambiku je Caa3 u Moody´s, podle Standards and Poor je SD (selective default) u zahraniční měny a B- u
domácí měny v dlouhém období a nejkritičtější hodnocení má od agentury Fitch, která ponechala RD (restrictive default)
kvůli neschopnosti vlády dodržovat dluhovou službu a hradit úroky z úvěrů, které přijaly tři státní podniky se státní
podporou.

Na příští období 2018/2019 se očekává růst v průměru 3,3 % a domácí poptávka bude i nadále slabá. Předpokládá se
mírný rozvoj zemědělského sektoru, kdy se místní zemědělci budou postupně zotavovat ze špatných klimatických
podmínek a z rozsáhlých záplav v letech 2016/2017. Rozvoj těžebního průmyslu, v rámci kterého v roce 2017 nejvíce
přispěla těžba uhlí, bude spíše mírnější. Nicméně celkově přispěje k ekonomickému růstu i díky rozšíření těžby grafitu. U
dalších sektorů se neočekává, že by výrazně přispěly k růstu ekonomiky v příštím období. Domácí spotřeba je zatížena
nízkou důvěrou spotřebitelů a investice jsou omezovány přísnými úvěrovými podmínkami.

Značná očekávání do budoucna souvisí s obrovskými zásobami zemního plynu a rozvojem jeho těžby a výroby
zkapalněného plynu. ExxonMobil a Anadarko plánují postavit na pevnině rozsáhlou stanici na zkapalněný plyn a ENI
výstavbu menší offshore stanice. Očekává se, že se Mosambik zařadí mezi nejvýznamnější vývozce zkapalněného plynu na
světě.

Země je velmi bohatá na řadu minerálů (uhlí, hliník, železná ruda, zlato, titan, tantal a zejména zemní plyn), které jí dávají
vysoký potenciál růstu. Mosambik se na druhé straně potýká s mnoha problémy – stále ještě špatnou infrastrukturou,
nepříznivým investičním a podnikatelským klimatem, velkou korupcí, nevýkonnou státní správou a zhoršenou
bezpečnostní situací, které, spolu s vysokou závislostí na cenách komodit na světových trzích, jeho ekonomický rozvoj
brzdí. Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří Mosambik do skupiny „mostly
unfree“ zemí, ze 178 hodnocených zemí se umístil na 139. místě. Obchodní klima země je považováno
za obtížné – Mosambik je Světovou bankou v rámci Doing Business 2018 klasifikován na 138. místě z celkového počtu
190 hodnocených zemí. K přednostem mosambické ekonomiky naopak patří: bohatý a stále ještě nevyužitý zemědělský
potenciál, velmi bohaté zdroje nerostných surovin, energetické zdroje, výhodná zeměpisná poloha s dosud nevyužitým
turistickým potenciálem.

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba v roce 2017 vzrostla o 8,5%, na tvorbě HDP se podílí 22 %. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou těžební
průmysl, výroba hliníku a stavebních hmot (cementárny). Dalšími významnými odvětvími mosambického průmyslu jsou
potravinářství, rozvíjí se též průmysl chemický (výroba hnojiv a barev), textilní a dřevozpracující.

Doposud největší investicí v zemi je hliníkárna MOZAL, která se nachází v Beloluane poblíž Maputa a byla otevřena již v
roce 2001.

Mosambik má velké zásoby mnoha druhů nerostných surovin, těží se uhlí, bauxit, zlato, titan, granit a mramor. Mosambik
má druhé největší zásoby uhlí v Africe po JAR, které přitahují významné mezinárodních těžařské společnosti. Brazilská
společnost Vale je v Mosambiku přítomna od roku 2004, těžební koncesi v Moatize rozvíjí od roku 2008. Uhlí exportuje
od roku 2011. Jiné těžební společnosti (např. Rio Tinto) v Mosambiku neuspěly a s nemalou ztrátou prodaly svá aktiva.
Z důvodů vysoké poptávky rychle roste i produkce stavebnin (zejména cementu), do výroby cementu v posledních letech
investovaly jihoafrické, portugalské, čínské, turecké a rakouské firmy.
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Zemědělství

V roce 2017 rostlo zemědělství díky dlouhotrvajícímu suchu na jihu země a naopak záplavám na severu pouze o 2,1%. Na
tvorbě HDP se zemědělství podílí 28%, sektor zaměstnává 80% práceschopného obyvatelstva. Zemědělství je
charakteristické rodinými farmami, které nemají dostatek technologií a know-how. Celkově má tento sektor velký růstový
potenciál, v současnosti je využíváno jen 14 % ze 36 mil. ha dostupné orné půdy. V cestě rychlejšímu růstu výkonnosti
zemědělského sektoru stojí nerozvinutá dopravní infrastruktura země (nemalá část území je v době dešťů dopravně málo
dostupná, zvláště pak úrodný sever), samozásobovací systém a omezený přístup malorolníků ke kapitálu zpomalující
proces mechanizace a nárůstu přidané hodnoty v tomto sektoru. Záporný vliv je možno dále spatřovat i v tom, že veškerá
půda je stále v majetku státu, který na její užívání uděluje koncese s platností 50 let. Tuto možnost nicméně využívá
rostoucí počet komerčních zemědělců původem ze Zimbabwe či Jihoafrické republiky i větších společností s kapitálovým
zázemím mimo Afriku.

Hlavními pěstovanými plodinami jsou bavlna, oříšky kešu, cukrová třtina, maniok, kukuřice, čaj, tabák, kokosové ořechy,
sisal, tropické ovoce, brambory a slunečnice. Roste živočišná produkce (hlavně hovězí maso, drůbež). Hlavními exportními
plodinami jsou oříšky kešu (jejich prodej tvoří cca 3 % exportu země), tabák a bavlna (kolem 7 %). Nemalý je i význam
rybářství, hlavním exportním artiklem jsou krevety. 50% plochy Mosambiku pokrývají tropické lesy. Dřevo je osmým
nejdůležitějším vývozním artiklem, 90% vytěženého dřeva se vyvá

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

rozpočtové
příjmy (%
HDP)

27,3 26,9 31,4 31,6 29,5 23,6 26,8 24,2

rozpočtové
výdaje (%
HDP)

32,4 30,8 34,2 42,5 35,6 33,3 32,4 29,9

bilance
rozpočtu

-4,9 -3,1 -2,8 -10,9 -6,1 -7,6 -5,6 -5,7

Zdroj: EIU, * odhad

I přes dluhovou krizi se vláda snaží zmírňovat dopad hodpodářského zpomalení na život Mosambičanů sociálními výdaji.
Její hlavní snahou je předejít sociálním nepokojům. Státní rozpočet na rok 2018 byl nastaven na výdaje ve výši 4,4 mld.
USD (10,5 % větší než v roce j2017) a na příjmy ve výši 3,27 mld. USD (větší o 20 % oproti předchozímu roku). Nastavení
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rozpočtu se však nezdá zcela reálné z pohledu aktuální ekomické situace a minimálních daňových příjmů. Pro období
2018-2019 se očekává deficit státního rozpočtu ve výši 5,6 % HDP, který bude financován krátkodobými dluhopisy.
Nedostatek financí pak také povede k dalšímu hromadění nedoplatků vůči věřitelům a dodavatelům.

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

(mil. USD) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Bilance
běžného
účtu

-3329 -6790 -6254 -5797 -4796 -5832 -2439,9 -

Bilance
kapitálového
účtu

445,9 489,6 422,8 374,9 287,8 206,3 193,6 -

Bilance
finančního
účtu

-2891,3 -6268,3 -5808,3 -5444,9 -5654,1 -3668,3 -2213,1 -

Devizové
rezervy

2594 2962 3352 3220 2582 2081 3361 2613

Externí
dluh

4093 4878 7895 8678 9996 10294 10116 10268

Statní dluh
(% podíl na
HDP)

38 40,1 53,1 62,4 88,1 118,8 102,2 110,1

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222, IMF, World Economic Outlook k
dubnu 2018, * předpoklad

Mosambik se nachází v dluhové krizi a státní dluh zaznamenává významný nárůst a jeho podíl na HDP v roce 2017 dosáhl
až 102,2 %. Pohled na zahraniční zadlužení země zcela změnila aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních
donorů i mosambické veřejnosti vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzy (jde o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Tyto
půjčky (jejich celková hodnota dosahuje 2,2 mld. USD) podstatně zvyšují státní dluh Mosambiku. Země se znovu ocitá
v nebezpečném pásmu předlužení.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor byl v průběhu 90. letech privatizován, značnou roli zde sehrál zahraniční, hlavně portugalský kapitál.
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Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Banco de Moçambique
http://www.bancomoc.mz/. Její hlavní současnou snahou je omezit inflační tlaky vyvolané zhoršenou ekonomickou situací,
znehodnocováním místní měny metical a vysokým obchodním deficitem. Centrální banka na začátku roku 2018 dvakrát
snížila základní úrokovou míru (momentálně 16,5 %) i výši povinných minimálních rezerv (14 % v meticalech, 22 % v
zahraniční měně).

V Mosambiku působí 18 komerčních bank. Bankovní systém se rychle rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné
služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, internetové bankovnictví, kreditní a
platební karty atd.). Průměrný úrok komerčních bank je 18 %. V domácím platebním styku se užívá mosambický metical (k
18. 5. 2018 je kurz 59,54 MT/USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD a EUR. Nejvýznamnější
bankou v Mosambiku je Millennium bim, která byla v roce 2017 hodnocena jako nejlepší bankou Mosambiku třemi na
sobě nezávislými hodnotiteli.

Hlavní banky:

• Banco Internacional de Moçambique, SA. (Millennium International Bank) Av. 25 de Setembro, no 1800 - Cidade de
Maputo www.millenniumbim.co.mz

• Barclays Bank Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro, no 1184 - Cidade de Maputo, www.barclays.co.mz
• Banco Nacional de Investimento, SA.Av. Samora Machel, no 323, 3o andar - Maputo, www.bni.co.mz
• Banco Comercial e de Investimentos, SA.Prédio John Orr´s, Av. 25 de Setembro, no 1465 - Cidade de

Maputo, www.bci.co.mz
• Moza Banco, SA.Av. Nkwame Nkrumah, no 97 - Cidade de Maputo, www.mozabanco.co.mz
• The Mauritius Commercial Bank Moçambique, SA.Av. Friedrich Engels, no 400 - Cidade de Maputo,

www.mcbmozambique.com
• Standard Bank, SA.Praça 25 de Junho, no 1 - Cidade de Maputo, www.standardbank.co.mz
• FNB Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro no 420, 1o Andar, Sala 8 - Cidade de Maputo, www.fnb.co.mz
• Capital Bank Mozambique, SA, www.icbank-mz.com
• African Banking Corporation (Moçambique), SA.BancABC, Av. Julius Nyerere, no 999 - Cidade de Maputo
• Banco Oportunidade de Moçambique, SA.Av. 24 de Julho, no 4136 - Cidade de Maputo, www.bancabc.co.mz
• Banco Terra, SA., Av. Samora Machel, no 47 - Cidade de Maputo, www.bancoterra.co.mz
• Socremo Banco de Microfinanças, SA.Av. 24 de Julho, no 426, www.socremo.com
• Banco Mais, SARL.Rua de Bagamoio, no 333, 2o andar Cidade de Maputo
• United Bank for Africa SA.Edifício INSS , Pr. 16 de Julho, no 312 - Cidade de Maputo
• Banco Único, SA.Av. Julius Nyerere, no 590 - Maputo
• Ecobank Mocambique, S.A., www.bancoprocredit.co.mz

1.7 Daňový systém

Mosambiku jsou aktuální v platnosti následující typy daní:

Daň ze zisku:

• průmyslová příspěvková daň (Contribuiçao Industrial)
• daň z příjmu (Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho)
• dodatková daň (Imposto Complementar)

Ostatní přímé daně:
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• daň na národní rekonstrukci (Imposto de Reconstruçao Nacional)
• daň z převodu majetku (Imposto sobre a Transmissao de Imóveis)
• daň z nemovitostí (Contribuiçao Predial)
• darovací a dědická daň (2 - 10%)
Nepřímé daně:
• daň z přidané hodnoty (IVA, 17%)
• daň z obratu (Imposto de Circulaçao)
• spotřební daň (vztahuje se na cukr, ošacení 30% a zboží považované luxusní - alkoholické nápoje 40%, tabák 75%)
• turistická daň (Imposto de Turismo)
• daň ze služeb, kolky (Imposto de Selo e Emolumentos)

Sazba daně ze zisku firem je v současné době 32 %. V zemědělství je však aplikována preferenční sazba 10 %. Těžební
firmy platí 1,5 - 8% daň z hodnoty vytěženého nerostu (v závislosti na druhu těženého nerostu), plus daň ze zisku. Těžba
ropy je zdaňována 10%, těžba plynu 6% hodnoty vytěžené suroviny (plus daň ze zisku). Platí se též daň z dividend ve výši
20 % (10 % u společností kotovaných na burze v Maputu), stejná daň se platí z honorářů, licenčních poplatků atd. Firma
odvádí 4% sociální pojištění zaměstnanců. Daň z nemovitosti je 0,4 - 0,7% hodnoty nemovitosti.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob je odstupňováno od 0 do 32 % podle výše ročního příjmu (příjem nad 7 000
USD/měsíčně je daněn 25 %, maximální sazba se vztahuje na částky okolo 27 000 USD/měsíc).

Výše DPH je 17 %, osvobozeny jsou bankovní, vzdělávací, zdravotnické a sociální služby, služby spojené s vrtným
průzkumem, výstavbou infrastruktury a vývozem zboží.

Firmy registrované ve „Zvláštní ekonomické zóně“ (prozatím reálně existuje jen jediná, jedná se o část provincie Tete a
Zambezia) mají daňové prázdniny po dobu 5 let, dalších pět let platí pouze poloviční podnikovou daň, další roky 25%.
Firmy působící ve „Volné průmyslové zóně“ (Maputo, Beira) jsou osvobozeny od placení daně ze zisku po dobu 10 let,
následujících 5 let platí 50% daň, poté 25%. Pro investory v prioritních odvětvích jako je budování základní infrastruktury,
zemědělství, těžební a ropný průmyslu, turistika a služby existuje řada dalších pobídek ať už ve formě zvýhodněných
odpisů, odpuštění dovozních cel nebo VAT atd... Výše úlev záleží na místě investice, její velikosti a počtu místních
zaměstnanců.

Více podrobností k daním na stránkách Mosambické daňové správy (Autoridade Tributária de Mocambique - stránky v
portugalšitně).
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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

mil. USD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dovoz zboží
(fob)

5368 7903 8480 7952 6577 5610 5183,4

Vývoz zboží
(fob)

3188 3856 4123 3916 3037 3315 4718,5

Bilance
služeb

-1885 -3706 -3259 -2933 -1820 -1423 -2234,6

Obchodní
bilance

-2249 -4048 -4357 -4035 -3540 -2294 -464,9

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222

Zahraniční obchod Mosambiku zaznamenal do roku 2013 významný růst a následně s poklesem světových cen
nerostných surovin se snížil vývoz a v reakci na ekonomickou situaci také dovoz. V roce 2017 lze již zaznamenat mírný
růst vývozu, kterému pomohl nárůst vývozu uhlí a hliníku způsený mírný zlepšením světových cen a významnou
poptávkou po těchto komoditách v Indii.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním obchodním partnerem Mosambiku je Jihoafrická republika s celkovým podílem 26,7 %. Na druhém místě je
pak EU s podílem 23,4 % a dále Indie (16,9 %), Čína (4,9 %) a Spojené Arabské Emiráty (3,7 %).

Hlavním dovozcem do Mosambiku v roce 2017 byla Jihoafrická republika s podílem 36,8 %, následně EU s 15 %, Čína (7
%), Spojené Arabské Emiráty (6,8 %) a Indie (6,2 %). V roce 2017 až 32 % vývozů směřovaly do EU, následovala Indie
(28,1 %) a Jihoafrická republika (16,7 %), Singapur (3,2 %) a Čína (2,8 %).

Členské země EU (EU28) vyvezly v roce 2017 do Mosambiku zboží v hodnotě 776 mil. EUR a dovezly zboží za 1 594 mil.
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EUR. V obou případech se jednalo o nárůst vzájemného obchodu.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními exportními položkami jsou v současnosti uhlí (36 %), hliník (23 %), elektrická energie (7,6 %, zejména do JAR),
zemní plyn (7 %), tabák, tropické ovoce (zejména banány), oříšky kešu, cukr, drahé kameny (smaragdy, safír a rubíny),
těžké písky, dřevo a krevety. Očekává se, že v budoucnu se bude významně zvyšovat vývoz zkapalněného zemního
plynu.

Mezi hlavní dovozní položky se řadí stroje (14,8 %), pohonné hmoty (14,3 %), hrubý hliník, stavební materiál,
elektrická energie, léky a vakcíny, automobily, rýže a obilí. Dováží se rovněž naprostá většina průmyslového
spotřebního zboží.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1999 byl v Mosambiku schválen zákon č. 61/99 o zřízení „Volných průmyslových zón“ (Industrial Free Zone). Zákon
rozeznává Vědecké a technologické parky, Zóny rychlého rozvoje, Průmyslové svobodné zóny a Speciální ekonomické
zóny.

První taková zóna vznikla ve spojení se stavbou a zahájení výroby továrny na výrobu hliníku MOZAL (Beluluane u
Maputa), jako další zóna byl designován přístav Beira. Dalšími jsou speciální ekonomická zóny Nacala , Manga-Mungassa
a Mocuba. V Mosambiku rovněž existuje jedna „Zvláštní ekonomická zóna“ (údolí Zambezi v provincii Tete a Zambezia).
Registraci firmy v těchto zónách schvaluje a koordinuje agentura APIEX (jedná se o nově založenou agenturu, která ještě
nemá webové stránky, kontakt možný přes Velvyslanectví ČR v Pretorii). Předpokladem registrace je investice minimálně
50 000 USD, export nejméně 85 % roční produkce a vytvoření nových pracovních míst pro místní síly. Koncese ve volné
zóně je udělována na 50 let s možností prodloužení.

Výhody investování v těchto zónách jsou popsány v kapitole 1.7. Upravuje je zákon o Fiskálních výhodách č. 4/2009.

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

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

příliv PZI (mil.
USD)

5626 6175 4902 3867 3093 2293,1

celkové PZI 14523 19968 24870 28737 31830

Zdroj: UNCTAD, IMF, *předbežný odhad

Zahraniční investice hrají v mosambické ekonomice klíčovou roli. V letech 2010 - 2013 nejvíce zahraničních investic
směřovalo do průzkumu a těžby uhlí, zemního plynu a ropy. S odstupem následovaly investice do rozvoje dopravní
infrastruktury, průmyslu, zemědělství (zejména zpracování tabáku a oříšku kešu), telekomunikací, turistiky, stavebnictví
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(včetně výstavby kancelářských budov i bytů) a bankovního sektoru. V roce 2017 se na prvním místě umístily investice do
těžebního průmyslu ve výši 1,33 mld. USD (tj. 58 % podíl na přílivu PZI do země), na druhém místě s významným
odstupem investice směřovaly do dopravy, velkoobchodu a realitních služeb.

Teritoriální struktura investic se příliš neliší od předchozích let, největšími investory jsou USA, Itálie, Turecko, Švédsko,
Švýcarsko, JAR, Portugalsko, Mauritius, Velká Británie, ČLR a Spojené arabské emiráty.

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

Investiční klima v Mosambiku prochází neustálým vývojem a v současné době je spíše omezené kvůli dluhové krizi státu.
Stát je nicméně velmi otevřen investicím a to na příč všemi sektory. V roce 2016 včak místní vláda zvýšila počet povinných
registrací a také notářské poplatky a tím zkomplikovala zakládání nových živností v Mosambiku. Vedle toho je však v
Mosambiku konkurenceschopný a rostoucí bankovní sektor a relativně stabilní finanční trh oproti ostatním zemím v
regionu. Pro Mosambik je velmi významný obchod, je poměrně liberální a upřednostňuje investice, které počítají i s
vývozem vyprodukovaných produktů.

Mosambický investiční zákon č. 3/93 byl přijat 24. 6. 1993 a upravuje jak zahraniční, tak i domácí investice. Během
následujícího období došlo k určitým úpravám v zákonu, které shrnuje vyhláška č. 43/2009 ze srpna 2009 a stanovila tedy
nové předpisy pro investiční zákon. V dubnu 2017 pak vznikla nová agentura na podporu investic a rozvoj vývozu
APIEX (Agência para Promoção de Investimentos e Exportações), která tak nahradila dřívější CPI, GAZEDU a IPEX. Tato
agentura také koordinuje činnost firem investujících ve speciálních ekonomických zónách (průmyslová zóna Beluluane u
Maputa, speciální ekonomická zóny Nacala, Manga-Mungassa a Mocuba).

Mosambická vláda si od přílivu zahraničních investic slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a
její produktivity, zvýšení a diverzifikace vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních
míst. Vláda v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč.
budování infrastruktury, zemědělství a potravinářského průmyslu, důlního, ropného a plynárenského průmyslu,
průmyslové výroby, cestovního ruchu, služeb a výroby elektrické energie.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě
respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, ochrany zdraví a veřejného pořádku a
investor musí dostat odpovídající kompenzaci. V posledních letech jsou např. vykupovány pozemky pro budování nových
páteřních komunikací. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. S výjimkou sektoru těžby
nerostných surovin (včetně ropy a plynu) a PPP projektů, kdy vláda stanoví objem prací a cíle a firmy musí kupovat
přednostně místní zboží, a firem působících ve speciálních ekonomických zónách (85% zboží musí jít na vývoz), neexistují
pro zahraniční investory další omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně
místní zboží, vyvážet určité procento produkce, nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu
nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 50 let. Pokud firma vyváží, musí platba
proběhnout na účet v Mosambiku a 50% tržeb v cizí měně musí být vyměněno na meticaly.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést na
jinou osobu, se svolením centrální banky mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. S výjimkou společností důležitých
pro národní bezpečnost, médií a tzv. mega-projektů neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu (u
mega-projektů je požadována 5 - 20% kapitálová účast místního subjektu).
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Přes výše řečené se investor v Mosambiku potýká s řadou problémů. Jednním z nich je jazyková bariéra (úřední řečí je
portugalština). Dalšími jsou komplikované a pomalé byrokratické postupy (např. proclení zboží nebo založení firmy),
korupce, stále ještě nedostatečná infrastruktura (zejména mimo velká města), nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a
vysoké dopravní náklady.

rok místo, index

TI index korupce 2017 153 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage) 2017 170 (ze 180)

World Bank Doing Business 2018 139 (ze 190)
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3. Vztahy země s EU
EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Mosambiku a rovněž k největším obchodním
partnerům.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegação da União Europeia na República de Moçambique

Avenida Julius Nyerere, 2820 PO Box 1306, Maputo, Moçambique

Tel.: + 258 21 481000 Fax: + 258 21 491866

E-mail: DELEGATION-MOZAMBIQUE@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_pt.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Členské země EU (EU28) vyvezly v roce 2017 do Mosambiku zboží v hodnotě 776 mil. EUR, což představovalo nárůst o
11 %. Z pohledu dovozu zboží do EU, tak celková hodnota dosáhla 1,6 mld. EUR a představovala nárůst o 17 % oproti
roku 2016.

Největšími obchodními partnery Mosambiku ze zemí EU28 jsou tradičně Portugalsko, Itálie, Belgie, Nizozemí, Velká
Británie, Německo a Španělsko.

Obchodní bilance mezi EU a Mosambikem je dlouhodobě v deficitu ve prospěch Mosambiku. EU totiž dováží z
Mosambiku velké zásoby hliníku a staví ji to tedy do pozice největšího exportního trhu Mosambiku. Dalšími komoditami
dovozu do EU jsou zemědělské produkty a mořské produkty (cukr, tabák, ořechy, zelenina a krevety). Vývoz EU do
Mosambiku zahrnuje produkty zpracovatelského průmyslu, strojní zařízení, dopravní prostředky a chemikálie.

Mosambik je součástí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a některými zeměmi uskupení SADC, která
se začala předběžně provádět s Mosambikem od 4. února 2018. S ostatními zeměmi byla dohoda prováděna již od
konce roku 2016.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc EU se podílí až 2/3 na celkové přijímané rozvojové pomoci Mosambiku a dosahuje až 20 % jeho
státního rozpočtu.
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Mosambik je jednou ze signatářských zemí dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi AKT. V současnosti čerpá podporu v
rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) na období 2015-2020 a v rámci svého Národního orientačního programu
(NIP), který byl v listopadu 2015 podepsán komisařem Mimicou a bývalou náměstkyní Nyeleti Mondlane v Bruselu, získal
grant ve výši 734 mil. EUR se zaměřením na řádnou správu a rozvoj venkova.

Zaměření na rozvoj venkova má tři pilíře:

I. přístup k energii

- první fáze, dotace 10, 5 mil. EUR (čerpání dotace by měla začít v roce 2018)

- druhá fáze, dotace 83,5 mil. EUR, Energy Services Access Programme (čerpání dotace by měla začít v roce 2019)

II. doprava na venkově (čerpání dotace by měla začít v roce 2019)

- podpora 94 mil. EUR, pouze 64 % silnic jsou v dobrém či přiměřeném stavu, venkovské cesty do tohoto měření
nespadají a jsou ve velmi špatné stavu

III. výživa, zemědělství, hodnotové řetězce a biodiverzita (čerpání dotace by mělo začít v roce 2019)

- zlepšení konkurenceschopnosti venkova v provincii Nampula a Zambézia, dotace 68 mil. EUR

- podpora biodiverzity, dotace 13 mil. EUR

- podpora stravování a výživy, dotace 30 mil. EUR

Více informací na stránkách Delegace EU v Maputu

V případě zájmu o zapojení se do projektů Delegace EU v Maputu a do konkrétních tendrů - viz odkaz na tendry
Delegacee EU v Maputu a stránky Evropské komise
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (leden-březen
2018)

Vývoz 1 640 1 819 1 709 760 626 1 403 633

Dovoz 31 395 38 004 18 094 37 180 41 463 49 431 6 355

Obrat 33 035 39 822 19 803 37 939 42 089 50 834 6 988

Bilance -29 755 -36 185 -16 385 - 36 420 -40 837 - 48 028 -5 722

Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. USD

Mosambik je jednou z mála afrických zemí, se kterou máme velký obchodní deficit, zejména díky dovozu hliníku. České
vývozy se v roce 2017 významně zvýšily a tento trend ukazuje také prvních pár měsíců v roce 2018.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byly nejvýznamnějšími položky českého vývozu skříně/tabule pro elektronické ovládání, průmyslové
rozbušky, karty s elektronickým zabudovaným obvodem, procesorové jednotky, stroje a přístroje, textil, nové
pneumatiky, průtokoměry, telefony a dětské pleny.

Naopak největšími dovozními položkami z Mosambiku do ČR byly nelegovaný hliník a slitiny hliníku, které
představovaly až 96 % celkového dovozu. Následoval tabák, kešu oříšky, drahokamy, dámské kalhoty a tropické
ovoce. V předchozích letech se z Mosambiku do ČR dovážely i další rudy (především zinek).

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Mosambikem.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Preferovanou formou obchodního styku jsou jednorázové dodávky českých výrobků, často zprostředkované
západoevropskými či blízkovýchodními subjekty. S výjimkou omezených investic českých občanů v oblasti cestovního
ruchu nejsou známy případy užší investiční spolupráce českých a mosambických firem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí a
spolupráce Mosambiku /září, 2015/

• Memorandum o porozumění mezi Ministerstven obrany ČR a Ministerstvem národní obrany Mosambiku /květen,
2015/

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v
oblasti zdravotnictví a lékařských věd (podepsaná dne 12. 5. 1982 v Maputu) změněná na základě jednostranného
potvrzení sukcese ČR ze dne 17. 9. 2004; publikováno ve Sb. 1987-08-28 71/1987 a 2006-05-16 51/2006;

• Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická
republika - Mosambik/ (podepsaná dne 28. 11. 1980 v Praze, nepublikováno);

• Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické
lidové republiky (podepsaná dne 26. 11. 1980 v Praze, publikováno ve Sb. 1981-12-22 115/1981);

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o
vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 3. 7. 1978 v Maputu, publikace č. 1980-02-04 10/1980);

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytuje Mosambiku rozvojovou pomoc v rámci tzv. malých lokálních projektů (MLP), které dosahují hodnoty max.
400 000,-Kč. Mosambik totiž není mezi prioritními zeměmi české rozvojové pomoci. V minulých letech byla Mosambiku
poskytnuta také humanitární pomoc ve výši 3 mil. Kč z důvodu katastrofálních záplav, které měly za následek 157 obětí a
stovky tisíc občanů zůstalo bez přístřeší.

V roce 2017 realizovalo Velvyslanectví ČR v Pretorii společně s mosambickou neziskovou organizací Olhos no Horizonte
jeden MLP zaměřený na malý zemědělský projekt na ostrově Inhaca u Maputa, který sloužil jako výukový projekt pro
místní školy a současně také zaměstnal místní nezaměstnané obyvatelstvo a poskytl názornou ukázku, jak správě pečovat
o půdu, hnojit, sázet, zavlažovat pomocí moderní technologie a vypěstovat zeleninu.

V minulých letech byly MLP zaměřené na budování studní na pitnou vodu a dále také na vybavení místních
základních škol.
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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

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Mosambik je bohatý na nerostné suroviny a v roce 2012 byly objeveny v severní části země obrovské zásoby zemního
plynu odhadované na 450 mld. kubických metrů. Během roku se již začaly uzavírat projekty na těžbu a výrobu
zkapalněného plynu a jedním z nejvýznamnějších zahraničních investorů je italská ENI. Pokud se Mosambiku podaří zcela
využít svůj potenciál, tak se může stát čtvrtým největším vývozcem zkapalněného plynu na světě. Další významnou
surovinou je uhlí, které se ve velkém vyváží a Mosambik má v zájmu těžbu dále rozšířit. Těžba uhlí dosud stojí na
metodách povrchových skrývek a po vytěžení nejsvrchnějších ložisek přijdou na řadu technologicky náročnější postupy a
s nimi i poptávka po dobývací technice různých typů, včetně rypadel, buldozerů, pásových dopravníků, nákladních výtahů
a nákladních automobilech apod. Zásoby uhlí v Mosambiku jsou druhé největší v Africe po Jihoafrické republice.
Příležitosti pro české společnosti jsou v podobě dodání strojů a vybavení pro těžbu a zapojení se tak do činnosti
mezinárodních investorů, kteří v této oblasti působí.

Energetický průmysl

Z pohledu energetiky je mnoho příležitostí, protože není zcela využit energetický potenciál země. V současné době z 90 %
převažují vodní elektrárny a zbývajících 10 % spadá na tepelné elektrárny se spalováním nafty a 2 paroplynové. Japonci
nyní staví také první elektrárnu na kombinovaný cyklus
u Maputa, která by měla být dokončena v roce 2018. Velký nedostatkem Mosambiku v tomto sektoru je zastaralá
přenosová soustava, jsou tam 3 sítě – sever, střed a jih, které nejsou mezi s sebou propojené a když dojde k odstávce, tak
může trvat i několik týdnů, než se problém vyřeší. Je potřeba nejen systém zmodernizovat, ale také rozšířit. Vedle toho je
zájem rozšířit zdroje výroby elektřiny zejména ve středu a severu země. V tomto ohledu Mosambik vítá zahraniční
investory a své aktivity také plánují podniknout mezinárodní instituce včetně EU v rámci své rozvojové pomoci. Delegace
EU plánuje v roce 2018 rozjet řadu projektů výstavby malých vodních elektráren ve středu země a za tímto účelem bude
vyhlašovat tendry, kam by se mohly přihlásit i české společnosti. Dále existuje poptávka po generátorech jak pro
soukromé účely, tak i veřejné.

Obranný průmysl

Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit vlády. V současné době je však problémem nedostatek finančních
prostředků související s dluhovou krizí Mosambiku. Země ale potřebuje zmodernizovat svou obrannou a bezpečnostní
techniku (nakoupit letadla, nákladní vozidla, vybavení pro vojáky, bezpečnostní systémy apod.), výcvik letců a pozemního
personálu a celkově zlepšit úroveň svých ozbrojených složek.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Mosambik se potýká nedostatkem pitné vody z důvodu klimatických změn, které se projevují střídáním období sucha,
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rozsáhlých záplav a cyklon. V plánu mosambické vlády je tak zajištění pitné vody, vody pro zemědělskou a potravinářskou
činnost, sanitace venkovských oblastí, prevence proti znečišťování vody a ochrana ekosystémů, zmírnění následků
přírodních katastrof a snížení rizika proniknutí solného roztoku do ústí řek. Projevuje se tedy poptávka po moderních
technologiích, které by danou situaci pomohly vyřešit. V této oblasti se také angažují mezinárodní instituce jako je Africká
rozvojová banka a Světová banka, které financují dlouhodobé programy na zajištění dostupnosti pitné vody v chudých
venkovských oblastech.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství (cca 30 % HDP). Intenzifikace zemědělství
a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Převážná většina
zemědělské činnosti je vykonávána ze strany venkovských farmářů, kteří pracují manuálně či pomocí dobytka a nemají
v převážné většině finanční prostředky na nákup nové technologie. Zájmem vlády je proto přilákat zahraniční investory,
kteří by investovali či mezinárodní instituce, které prostřednictvím svých projektů mohly rozvíjet dané činnosti. Prioritními
oblastmi pro Mosambik jsou chov drůbeže na maso a na vejce, pěstování tropických plodin (říká se, že Mosambik má
v této oblasti největší potenciál ze všech zemí SADC), chov hovězího dobytka a pěstování rýže.
Na tyto prioritní projekty je ochoten stát poskytnou půdu zdarma a dále zajistit nulové clo a vrácení daní. Před konečným
rozhodnutím o uskutečnění investice je také zásadní prozkoumat, zda v daném místě nehrozí záplavy či se často nemění
klimatické podmínky.

5.2 Kalendář akcí

Mezinárodní všeobecný veletrh FACIM se koná od 3. do 7. září 2018 v Maputu. Odkaz na webové stránky veletrhu

Adresa:

FACIM - Feira Agro-Pecuaria, Comercial e Industrial de Mocambique

Av. 10 de Novembro, n°25

Maputo

Mozambique

Tel: +258 21 427 151

Ostatní konference či sektorové akce se konají nahodile, každý rok se to může měnit.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Jde o trh charakterizovaný nízkou kupní silou většiny obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Zákazník se
orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADC.
Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenční překážku.

Stejně jako na jiných afrických trzích platí, že zákazníci hledají zejména cenově velmi dostupné výrobky s minimálními
nároky na údržbu a s vysokou robustností. Vzhledem k existenci početně jen velmi slabé (ale rychle rostoucí) střední třídy
se ze spotřebního zboží na trhu nejlépe daří na jedné straně velmi laciné produkci, na druhé straně luxusním, jakostním
výrobkům, byť v omezeném množství. Kvalita záručních a pozáručních služeb hraje při výběru zboží stále relativně malou
roli.

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

Situace v Mosambiku je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, které působí i v okolních
zemích (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera…), existují i specifické
faktory jako např. jazyková bariéra, orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní
základny. Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem
(dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. ČR dosud nemá v Mosambiku
vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

Zboží je do Mosambiku dováženo přes přístavy v Maputu, Beiře nebo Nacala, případně přes JAR. Distribuci zboží ztěžuje
a zdražuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Většina výrobců proto
nabízí své zboží prostřednictvím místní velkoobchodní sítě.

Zboží denní potřeby je na venkově většinou prodáváno v malých obchodech a na trzích, kterých je velké množství nebo
přímo na ulici. Obchody a supermarkety existují pouze ve velkých městech. Přímý osobní styk s klientem a cena je
základním předpokladem prodejního úspěchu. Spotřební zboží je na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím
distributorů a velkoobchodů (často indického či pakistánského původu), které mají svoje distribuční kanály pro místní
maloobchodní řetězce. Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů
na dopravu a cla alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává
dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku, kvalita záručních a pozáručních
služeb je až na druhém místě.
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Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního agenta nebo distributora znalého jazyka a místních
obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi smluv zakládající určitou formu provize „ad hoc“ nebo na dlouhodobém
smluvním základě. Nejvhodnější pro dodavatele je nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám
nabízené zboží hradil při jeho odběru. Při větších objemech lze uvažovat o otevření prodejního zastoupení či pobočky.
Velmi se osvědčují „joint-ventures“ mezi domácími odběrateli a zahraničními dodavateli. Pro jakýkoliv větší případ je
zásadní, aby měl místní zástupce velmi dobré kontakty na místní administrativu. Vždy je nutné důkladné prověření
partnera (due dilligence).

Nejlepším kontaktem, který může pomoci při vstupu na místní trh je honorární konzul ČR pan Hendericus Son (viz
kapitola 7.1).

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

Zahraniční obchod je v současné době liberalizován, dovoz je však stále vázán na udělenou dovozní licenci vydávanou
ministerstvem průmyslu a obchodu. Kromě celních sazeb neexistují žádné další administrativní překážky mající za cíl
omezení dovozů. Mosambik neuplatňuje systém dovozních kvót, netarifní překážkou dovozů je komplikovaný a
pomalý proces proclení. Dovozní cla se pohybují v rozmezí od 0–20 %, podle typu dováženého zboží (viz
http://www.alfandegas.gov.mz/pauta_ad.htm, sloupec Direitos G.). Dovoz surovin a primárního výrobního zařízení bývá od
cla osvobozen, spotřební zboží je zatíženo 20 % clem (mj. potraviny). VAT je 17%. Na vybrané luxusní" zboží (cukr,
ošacení, alkoholické nápoje, tabák atd) se vtahuje spotřební daň. Zboží určené pro „Zvláštní ekonomickou zónu“ jsou od
cla osvobozeny (viz rovněž kapitola 1.7). Mosambik je členem Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), v jehož
rámci byl ustaven preferenční obchodní režim. Mimoafričtí dovozci tedy mohou u mnoha komodit narážet na výraznou
konkurenci zejména jihoafrických produktů.

Český vývozce musí dovozci dodat faktury pokud možno v portugalštině nebo angličtině s podrobným popisem zboží.
Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o
množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží vydané průmyslovou a obchodní komorou v zemi původu,
lodní nákladový list (Bill of Lading), nebo letecký nákladový list (Air Waybill) a balící listy (Packing List). Při dovozu masa,
mouky, stolního oleje, cementu, výrobků chemického a farmaceutického průmyslu, pneumaik a vozidel (i ojetých) je
povinná pre-shipment inspekce, kterou pro mosambickou vládu provádí společnost Intertek.
http://www.intertek.com/. Dovoz živých zvířat vyžaduje veterinární potvrzení, při dovozu potravin a materiálů živočišného
či rostlinného původu je vyžadováno potvrzení o nezávadnosti.

Zakázán je dovoz zboží s falešným označením původu, padělků, pornografie a zboží pohoršujícího mravy, zdraví
škodlivých léků a potravin, alkoholických nápojů se zdraví škodlivými příchutěmi, drog, plynů zakázaných Motrealským
protokolem (halogeny..) a vozidel s levostranným řízemím dovezených pro komerční účely. Speciální povolení je třeba mít
při dovozu léčiv, zbraní a munice a výbušnin.

Při dovozu potravin a léků je třeba, aby zboží mělo podrobný popis (včetně složení) a návod v portugalštině.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Domácí i tak zahraniční firmy mohou fungovat jako mimo jiné jako pobočka, společnost s ručením omezeným (sociedade

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mosambik

22/31 http://www.businessinfo.cz/mosambik © Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

http://www.alfandegas.gov.mz/pauta_ad.htm
http://www.businessinfo.cz/mosambik


por quotas - SQ) nebo akciová společnost(sociedade anónima - SA). Zahraniční společnosti registrované v Mosambiku
jsou považovány za tuzemské subjekty a mají podle zákona stejná práva a povinnosti jako místní společnosti. Pro jejich
registraci platí rovněž stejné předpisy a pravidla.

Nejčastější legální formou obchodní společnosti jsou akciové společnosti s minimálně třemi vlastníky a bez předepsaného
základního kapitálu a společnosti s ručením omezením které mohou mít mezi jedním a třiceti vlastníky. Jejich
předepsaným základním jměním je alespoň 20 000 MZN. Procedura při založení společnosti je v zásadě podobná jako
v ČR.

Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc
ověřená českým notářem v portugalštině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie pasu nebo OP, v
případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem). Základní jmění se vloží na účet v bance. Společenská smlouva
musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních
zástupců. Podpůrné dokumenty je třeba opatřit úředním překladem do portugalštiny.

Dokumenty se v Mosambiku obvykle sepisují portugalsky. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku (Registro das
Entidades Legais) je nutné předložit zápis z ustavující schůze statutárního orgánu (představenstva) ověřený notářem,
doklad o založení zvláštního bankovního účtu, na nějž byl složen základní kapitál, dále stanovy společnosti a ověřené
doklady totožnosti vlastníků (u cizinců povolení k pobytu). Předem musí být rezervováno obchodní jméno společnosti.

Po dokončení zápisu do obchodního rejstříku se vyžaduje registrace společnosti na finančním úřadě, na jejímž základě je
přidělováno identifikační číslo (NUIT). Doporučujeme zakládat firmu pomocí místního právníka se znalostí jazyka
a mosambického/portugalského obchodního práva.

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

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k
neexistujícímu povědomí mosambických spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná
(doporučujeme ji v koordinaci s dovozcem svěřit místní maketingové firmě), v opačném případě se čeští vývozci nemohou
prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu.
Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: deníky Noticias, O País,
týdeník Domingos či soukromé týdeníky Savana a Demos. Za nejúčinnější formu propagace výrobku je považována
televizní reklama, její dopad je však omezen jen na městské obyvatelstvo. V Mosambiku vysílají dvě místní televizní
stanice – státem vlastněná TVM a soukromá STV. Dostupné je rovněž vysílání portugalské stanice Radio Televisao de
Portugal a brazilské stanice Miramar. Kromě státního rozhlasu Radio Moçambique vysílá v Mosambiku ještě několik
soukromých stanic, většinou však pokrývajících jen velké aglomerace.. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky
by ji měl v Mosambiku registrovat.
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Mosambik je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního
vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy o ochaně průmyslových práv.
Jako člen WTO je Mosambik signatářem dohody TRIPS. Mosambik je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual
Property Organization).

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích a navzdory přijatým zákonům na ochranu duševního vlastnictví bylo
dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru,
léků, ošacení atd. Vláda řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné tendry se řídí Deklarací č. 57/2005, která vstoupila v platnost v listopadu 2006. Tendry jsou publikovány v denním
tisku (zejména v novinách Noticias) a na portálu http://www.concursos.co.mz/, případně webových stránkách jednotlivých
úřadů. Tendry vypisované mezinárodními donory (včetně EU) jsou k dispozici online na jejich webových stránkách - viz
kapitola 3. 3. k tendrům v EU.

Subjekt s většinovou účastí mosambického kapitálu mívá konkurenční výhodu. V Mosambiku hrají kontakty velkou roli, do
soutěže o větší tendry nelze vstoupit bez přípravy a průzkumu terénu, znalostí místní konkurence a poměrů. Účast v
zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným předběžným lobováním na příslušných
centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé
přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

Tendry státních institucí vyžadující často reakce jen v portugalštině formou oficiálního dopisu, dodávky jsou prováděny
jen v místní měně (metikalech) a v některých případech jsou vyžadovýny i bankovní záruky vydané mosambickou bankou.

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

Mosambik je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
a přistoupil ke konvenci o uznávání mezinárodních arbitrážních rozhodnutí (New York Convention), je členem
Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID). Rozhodnutí cizích soudů a arbitráží (po posouzení a schválení
nejvyšším soudem) uznává. Obchodní spory v Mosambiku řeší obchodní soudy, soudní řízení je velmi pomalé a
vynutitelnost práva je velmi obtížná a zdlouhavá. Navíc je vždy třeba plné znalosti mosambického práva a procedurálních
zvyklostí. V roce 1999 byl přijat zákon 11/99 o arbitráži, který umožňuje arbitrážní řízení u Centra pro arbitráž, usmíření a
zprostředkování (CACM).

S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro
zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání.

I v Mosambiku má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a
řešení obchodních sporů, je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě
je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů.

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou
(soudem). V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné
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arbitrážní řízení probíhalo mimo Mosambik.

Právní a podnikatelské prostředí je hodnoceno jako obtížné. Obchodník i investor se setká s řadou problémů. Jedním z
nich je jazyková bariéra (úřední řečí je portugalština). Dalšími jsou komplikované a pomalé byrokratické postupy (např.
proclení zboží nebo založení firmy), korupce, stále ještě nedostatečná infrastruktura (zejména mimo velká města),
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vysoké dopravní náklady a v neposlední řadě také zhoršenou bezpečnostní
situací ve střední a severní čási země..

Jde o trh charakterizovaný nízkou kupní silou většiny obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Stále rostoucí
dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenční překážku. Český exportér musí počítat
s dlouhou dobou transportu, dodané stroje pak musí být odolné proti prašném prostředí, vysokým teplotám a vlhkosti a
značnému kolísání elektrického napětí, výrobky musí mít minimální nároky na údržbu a s vysokou robustnost.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a
dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

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

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost, je nutné plánovat časovou rezervu. Běžné obchodní
zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku
(vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály) a kravatě, konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní a
jiné oficiální styky svou formou většinou následují portugalský model, přesto je obchodní atmosféra oproti Evropě méně
formální.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z barier
obchodních styků. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání kontraktů zásadní.

Oficiálním jazykem země je sice portugalština, ale jako druhý jazyk ji ovládá jen 40-50 % mosambické populace, rodným
jazykem je pak pouze u 10 % obyvatel. V zemi se hovoří řadou místních regionálních jazyků. Hlavními z nich jsou makua,
sena, ndau, tsonga (šangán - jazyk rozšířený též v severní části JAR a jižním Zimbabwe), při severní hranici s Tanzanii též
svahilština. Angličtinu ovládá procentuálně velmi malá část obyvatel (zejména v hlavním městě a příhraničních oblastech),
v obchodním styku se ale s ní většinou dá domluvit. Gramotných je 70 % mužů a 43 % žen.

Státní svátky:

• 1. leden Nový rok
• 3. únor Den hrdinů
• 7. duben Den mosambických žen
• 1. květen Svátek práce
• 25. červenec Den nezávislosti (státní svátek)
• 7. září Den mírové dohody z Lusaky
• 25. září Den ozbrojených sil
• 4. říjen Den míru a národního usmíření
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• 10. listopad Den hl. města Maputo (regionální svátek)
• 25. prosinec Vánoce
• 26. prosinec Vánoce

Připadne-li svátek na neděli, je pak zpravidla volno v pondělí.

Pracovní doba je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:30 s přestávkou mezi 12:30 a 14:00.

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

Doklady

Cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Mosambiku.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

Mosambické vízum lze obdržet na kterémkoli zastupitelském úřadě Mosambiku. Byly však zaznamenány případy, kdy byly
na některých afrických zastupitelských úřadech od českých občanů vyžadovány neúměrně vysoké finanční záruky.
Doporučuje se proto zajištění víz na Velvyslanectví Mosambiku v Berlíně, konzulárně příslušném pro ČR:

Botschaft von Mosambik Strom Strasse 47 10551 Berlín tel.: +49 30 39876500 fax: +49 30 39876503,
http://www.embassy-of-mozambique.de/

Na Velvyslanectví Mosambiku v Berlíně jsou poplatky za vízum pro jednorázový vstup s platností do třiceti dnů stanoveny
na 30 EUR, za vízum pro jednorázový vstup s platností do šedesáti dnů 40 EUR, za vízum pro jednorázový vstup s
platností do devadesáti dnů 50 EUR a za vízum pro vícenásobný vstup s platností do devadesáti dnů 60 EUR. Žadatel musí
vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Mosambiku, zda se
podmínky pro přicestování nezměnily.

Od začátku roku 2017 platí možnost obdržení víza pro turisty cestující do Mosambiku na 44 hraničních
přechodech v Mosambiku bez nutnosti žádat o vízum přes Velvyslanectví Mosambiku. Takto vydané vízum platí na
30 dní pro 2 vstupy a jeho cena je 50 USD (či ekvivalentní částka v randech či meticalech). Mezi hraniční přechody patří
Maputo International Airport, přístav Maputo, Ressano Garcia, Goba, Ponto D´Ouro, Giriyondo, Vilanculos
Airport, Inhambane Airport, Beira Airport, Pemba Airport, Nampula Airport a další.

Podmínky cestování do teritoria

Mosambik je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, i zde je však třeba dbát obecných zásad bezpečnosti
(nenosit viditelně cenné předměty, vysoké částky peněz, v noci se vyhýbat lidovým čtvrtím, v místech se zvýšenou
koncentrací lidí zvýšit pozornost ...). V letech 2012 - 2015 byl zaregistrován nárůst počtu únosů podnikatelů dlouhodobě
usazených v Mosambiku s cílem vymáhání výkupného. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení
turistů a krádeže. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V
současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Politické mítinky a jiná shromáždění
mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

V současné době se díky občasným ozbrojeným srážkám mezi příslušníky ozbrojených složek a patyzány RENAMO
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doporučuje cestovat do středních a severních částí Mosambiku (provincie Tete, Manica, Sofala, Zambezia) pouze v
nezbytných případech. Cestovatelům, kteří směřují do této části Mosambiku po silnici N1, včetně města Beira, nebo kteří
cestují po páteřní silnici EN 6 spojující Harare (Zimbabwe) s městem Beira doporučujeme cestovat v koloně a vyhnout se
cestám v noci.

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

Z Evropy existuje pouze jeden přímý spoj do Mosambiku a to přes Lisabon. Je možné rovněž použít spoje s přestupem v
Johannesburgu (Durbanu, Kapskám Městě), Dubaji, Nairobi, Addis Ababě, Dar-Es Salaamu, Harare nebo Luandě.
Vnitrostátní leteckou přepravu a spojení se sousedními státy obstarávají Mozambické aerolinie (LAM). V Mosambiku
rovněž létá menší společnost Kaya Airlines.

Při cestování automobilem je třeba vlastnit mezinárodní řidičský průkaz. Jezdí se vlevo. Přijíždí-li cestovatel do
Mosambiku autem registrovaným v cizí zemi, je na hranicích vyžadováno zaplacení poplatku za povinné ručení. Síť
ubytovacích zařízení i čerpacích stanic je řídká a cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Maputo je
spojeno s JAR kvalitní silnicí, na které se platí mýtné, postupně se též zvyšuje kvalita hlavního silničního tahu EN1
spojujícího Maputo se středo- a severomosambickými provinciemi.

Vážné nehody, napadení či újmu na zdraví doporučujeme bezprostředně oznámit honorárnímu konzulovi ČR v Maputu a
požádat o kvalifikovanou radu v otázce dalšího postupu.

Před cestou do Mosambiku by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze
například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze
absolvovat všechna doporučená očkování. Cestovatelé mířící do Mosambiku musí být očkováni proti žluté zimnici,
mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti této nemoci je vyžadován mosambickými úřady a často i při
přestupech například v Jihoafrické republice. Doporučuje se očkování proti tetanu, dětské obrně, spalničkám, tyfu,
meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Je
třeba se vyhnout koupání ve stojatých vodách, kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda,
existuje riziko nákazy cholerou, je třeba pečlivě zachovávat hygienické zásady. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné
vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou
nezávadná, nedoporučuje se však k pití.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na
jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se
specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků
jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat
malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s
rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Mosambiku volně v prodeji Léky lze koupit na místě (ovšem jen ve
větších městech), mosambické zdravotnické organizace doporučují Paludrin v kombinaci s doxycyklinem, mefloquinem
nebo chloroquinem a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout
(inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil
v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se
malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Doporučuje se, aby turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně
kvalitní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v zemi s možností evakuace domů nebo do JAR. Ošetření je vždy nutno
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nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit s pojišťovnou. V Mosambiku je silně rozšířeno onemocnění AIDS.

Občanům ČR se před cestou doporučuje dobrovolná registrace v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí
k poskytování rychlé pomoci v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní trh je rigidní a je považován za překážku podnikání. Mosambická vláda upřednostňuje, aby zahraniční firmy
vyškolily a zaměstnaly místní síly. Zahraniční pracovník může být zaměstnán, pouze pokud prokáže potřebnou profesní
kvalifikaci a na obsazované místo není možné nalézt občana Mozambiku s vyžadovanou kvalifikací. Zákonná úprava
z roku 1999 stanovila limity na počet v Mosambiku zaměstnaných cizinců v závislosti na velikosti firmy (již při vyjednávání
o investici musí být specifikováno, kolik místních a kolik zahraničních pracovníků bude firma zaměstnávat. Standarní kvóty
jsou: malé společnosti (do 10 zaměstnanců - 10%, středně velké společnosti (do 100 zaměstnanců) - 8%, velké
společnosti 5%. Těžební a ropné firmy mají zvýšené kvóty. Investoři si však v případě nové přímé zahraniční investice
(zejména ve speciálních ekonomických zónách) mohou dohodnout zvýhodněné podmínky.

Zaměstnání zahraničních pracovníků (včetně managementu) podléhá schválení ministerstvem práce. Až poté může
pracovník zažádat o pracovní povolení/ID (DIRE), které vydává ministerstvo vnitra (imigrační úřad). Proces je velmi
zdlouhavý, DIRE se vydává na 1 rok a rovněž jeho obnovení velmi nesnadné.

Zaměstnávání se řídí zákoníkem práce č. 23/2007 ze srpna 2007. Velmi silně chrání práva zaměstnanců (m.j. zakotvuje
právo na kolektivní vyjednávání, způsob řešení pracovních sporů, zavádí kolektivní smlouvy, podmínky práce žen a
mladistvých, povinnost ochrany zdraví, minimální mzdu, stanovuje sociální odvody zaměstnavatelů, dovolenou i pokuty za
porušení zákona atd). Výše minimálních měsíčních mezd závisí na konkrétním oboru, každý rok se mění a pohybují mezi
74USD (zemědělství), 110 USD (průmysl a služby) až po 195 USD (těžební a ropný sektor).

U všech zaměstnanců platí povinnost registrace v Národním systému sociálního zabezpečení a placení odvodů ve výši 7 %
hrubé mzdy (4 % platí zaměstnavatel, 3 % zaměstnanec).

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě
zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu
pobytu s možností evakuace do ČR nebo do JAR.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech
(viz kapitola 7.3).
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

V Mosambiku se nechází Velvyslanectví v ČR, Mosambik spadá pod Velvyslanectví České republiky v Pretorii
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria

Velvyslanec: JUDr. Michal Král

Ekonomický úsek: Ing. Kristýna Chvátalová (ekonomický diplomat pro Mosambik, Angolu, Madagaskar a Mauricius), Mgr.
Viktor Dolista (ekonomický diplomat pro JAR, Botswanu, Namíbii, Svazijsko a Lesotho)
tel.: 0027-12-431 2389, 0027-12-431-2385
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko

Vylvyslanectví ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

Honorární konzul ČR v Maputu

Mr Henderikus Son

Adresa:
Avenida Tomas Nduda 1156, Office 7
Maputo
Mozambique
Tel: +258 84 300 5599
fax: +258 21 300595

Email: hs@execlogistics.co.mz
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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 států subsaharské Afriky

Tel.: 224 183 013

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik II.

Oddělení Asie a Afriky

Tel.: 224 222 028

V zemi se nenacházejí pobočky českých institucí. Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu:

Czech Trade
357, Rivonia Boulevard, Johannesburg
Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,
Tel: +27 11 5190902
Web: www.czechtrade-sa.co.zaE-mail: johannesburg@czechtrade.cz

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

• Hasiči: 198 nebo +258 21 322222
• Policie: 112, 119 nebo +258 21 325031

V případě potřeby lékařského ošetření lze kontaktovat následující kliniky v Maputu:

• Clinica Cruz Azul, Avenida Karl Marx 414, Tel.+258 21 3051516/146, Mobil.+258 82 3040050/82 3035500
• Clinica Especial Hospital Central, Avenida Eduardo Mondlane, Tel.+258 21 324633,+258 21 329522
• Clinica 222, Avenida 24 Julho,no.823, Tel.+258 21 313054/7
• SOS Metropol, Medical Response, Tel.+258 82 323260,+258 21 313103/4

7.4 Internetové informační zdroje
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• Câmara do Comércio de Moçambique (Mosambická obchodní komora):www.ccmoz.org.mz
• APIEX - Agencia da Promocao de Investimento e Exportacoes - zatím nemá webové stránky (kontakt možný přes

Velvyslanectví ČR v Pretorii)
• Associaçao Industrial de Moçambique (Mosambická asociace průmyslu):www.acismoz.com
• Autoridade Tributária de Moçambique (Celní a finanční úřad): www.at.gov.mz
• Banco de Moçambique (centrální banka):www.bancomoc.mz
• Portal de Contrataçoes Públicas (veřejné tendry): www.concursospublicos.gov.mz,
• podrobné informace o cestování v Mosambiku nabízí například portál: www.visitmozambique.net

Většina mosambických médií používá výhradně portugalštinu. V angličtině každý týden vychází výběr z tisku s důrazem
na ekonomické zpravodajství:

• Club of Mozambique: www.clubofmozambique.com

Následují v portugalštině vycházející tituly:

• Notícias: www.jornalnoticias.co.mz
• Folha de Maputo: http://www.folhademaputo.co.mz/
• O País: www.opais.co.mz
• Verdade: www.verdade.co.mz
• Televisao de Moçambique: www.tvm.co.mz

Agenturní zpravodajství AIM není přes stránky www.aim.org.mz neregistrovaným uživatelům přístupné, anglické
zpravodajství této agentury je však dostupné na portálu allafrica.com
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