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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

• Alžírská demokratická a lidová republika
• francouzsky: République algérienne démocratique et populaire

Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.cg.gov.dz v sekci Gouvernement.

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

• Počet obyvatel: 41,3 mil.
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva za posledních 5 let: 2,1 %
Demografické složení:
• 50,6 % muži
• 49,4 % ženy
Věkové složení:
• 28,4 % do 14 let věku
• 63,1 % ve věku 15–59 let
• 8,5 % ve věku 60 a více let
Národnostní složení:
• 70–75 % Arabové
• 20–25 % Berbeři
• 5–10 % Beduíni a ostatní
Náboženské složení:
• 99,0 % muslimové (sunnité)
• 1,0 % křesťané, židé a ostatní

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.

2013 2014 2015 2016 2017

HDP/obyv. v USD 4 404 4 129 4 225
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Přírůstek objemu
HDP v %

2,8 3,8 3,9 3,3 1,6

Míra inflace v % 3,3 2,9 4,8 6,4 5,6

Míra
nezaměstnanosti
v %

10,6 11,2 10,5 11,7

V teritoriu se během současného funkčního období (do r. 2019) stávajícího dlouholetého prezidenta očekává pokračování
dosavadní hospodářské politiky vyznačující se udržováním rozsáhlého sektoru státních podniků, omezením směnitelnosti
měny a zahraničního podílu ve společných podnicích, opatrným jednáním o vstupu do WTO a snahou o regulaci dovozu
za účelem ochrany domácí výroby a devizových rezerv po větším poklesu cen vyvážené ropy.

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

Údaje v mld.
DZD

2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy 3 895,3 3 927,7 4 552,5 5 011,6 5 635,5

Výdaje 6 024,1 6 995,8 7 656,3 7 297,5 6 883,1

Saldo - 2 128,8 - 3 068,1 - 3 103,8 - 2 285,9 - 1 247,6

Mimorozpočtové
příjmy

2 132,5 2 965,7 2 886,5 1 387,9

Celkové saldo 3,7 - 102,4 - 217,3 - 898,0

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

Údaje v mld. USD 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo běžného
účtu

1,2 - 9,3 - 27,3 - 26,2

Saldo
kapitálového účtu

- 1,0 3,4 - 0,2 0,2

Platební bilance 0,1 - 5,9 - 27,5 - 26,0 - 21,8
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Devizové rezervy 194,0 178,9 143,0 113,0 97,3

Výše veřejného dluhu je kolem 20 % hodnoty HDP. Ke konci roku 2016 činil zahraniční dluh 3,8 mld. USD a dluhová
služba se pohybuje od 0,1 do 0,4 % HND.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém tvoří centrální banka Banque d’Algérie řízená měnovou a úvěrovou radou (Conseil de la Monnaie et du
Crédit) jmenovanou prezidentem republiky, 20 komerčních bank, 10 specializovaných finančních institucí a 5 kontaktních
kanceláří zahraničních bank.

Hlavní alžírské státní komerční banky představuje Banque Extérieure d’Algérie a Banque Nationale d'Algérie a
hlavními zahraničními komerčními bankami v Alžírsku jsou Société Générale Algérie a BNP Paribas El Djazaïr. Přehled
bank je uveden na internetových stránkách centrální banky www.bank-of-algeria.dz.

Hlavními pojišťovnami jsou Société Nationale d'Assurance, Compagnie Algérienne des Assurances, Compagnie
Algérienne d'Assurance et de Réassurance a Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance. Přehled
pojišťoven je uveden na internetových stránkách oborového orgánu Conseil National des Assurances www.cna.dz.

1.7 Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je
progresivní podle jednotlivých pásem ročního příjmu následovně:

Pásmo v DZD Daňová sazba v %

do 120 000 0

120 001 – 360 000 20

360 001 – 1 440 000 30

nad 1 440 000 35

Daň ze zisku 19 % u výroby, 23 % ve stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních činností. Pro roční obrat do 30 mil.
DZD je místo toho možnost paušální daně z obratu ve výši 7 % u výroby a 12 % u ostatních činností. Srážkové daně z
dividend a podobných příjmů mají sazby od 10 do 50 %.

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19 %, pro některé položky snížená na 9 % a řada položek a činností je od této
daně osvobozena. Na některé výrobky jsou stanoveny spotřební daně, například na motorová vozidla, pohonné hmoty,
tabák, alkohol a některé lahůdky. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy
www.mfdgi.gov.dz
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Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 26 % jejich hrubé
mzdy a za zaměstnance dalších 9 % z jejich hrubého příjmu.
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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

Údaje v mld. USD 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 65,0 62,9 34,7 30,0 34,8

Dovoz 55,0 58,6 51,7 47,1 46,0

Saldo 10,0 4,3 -17,0 -17,1 -11,2

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země Podíl

EU 58,0

- Itálie 16,6

- Španělsko 12,3

- Francie 11,1

- Nizozemsko 4,4

- V. Británie 3,9

- ČR 0,0

- ostatní státy EU 9,7

USA 11,2
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Brazílie 4,6

Kanada 4,6

Turecko 4,3

ostatní státy 17,3

- arabské 6,1

celkem 100,0

Struktura dovozu

Země Podíl

EU 47,5

- Francie 10,2

- Itálie 9,9

- Španělsko 7,7

- Německo 6,4

- ČR 0,3

- ostatní státy EU 13,0

Čína 18,0

USA 5,0

Turecko 4,1

Argentina 2,9

Brazílie 2,6

J. Korea 2,2
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Indie 2,0

ostatní státy 15,7

- arabské 5,6

celkem 100,0

2.3 Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita Podíl

ropa a zemní plyn 93,8

petrochemické a chemické produkty 4,6

jiné komodity 1,6

celkem 100,0

Struktura dovozu

Komodita Podíl

stroje a zařízení 34,0

- telefonní přístroje 2,7

- nákladní automobily a autobusy 1,7

- turbopohony 1,1

- armatury 1,1

- traktory 1,0

- jiné stroje a zařízení 26,4

suroviny a materiály 30,7

- roury a trubky ze železa a oceli 2,7
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- pruty a tyče ze železa a oceli 2,5

- minerální oleje 2,2

- konstrukce a konstrukční díly 1,9

- potravinářské oleje 1,5

- polymery etylénu 1,1

- dřevo 1,0

- jiné suroviny a materiály 17,8

spootřební zboží 17,7

- léčiva 4,3

- osobní automobily 3,6

- jiné potraviny 9,8

potraviny 17,6

- obilí a mouka 6,0

- mléko a mléčné výrobky 2,1

- cukr a cukrovinky 2,0

- jiné spotřební zboží 7,5

celkem 100,0

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Alžírsko

9/21 http://www.businessinfo.cz/alzirsko © Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

http://www.businessinfo.cz/alzirsko


Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v
průměru kolem 1 mld. USD ročně a jejich struktura je následující:

Odvětvová struktura %

průmysl 80,5

služby 5,4

cestovní ruch 5,1

telekomunikace 4,0

stavebnictví 3,5

jiná odvětví 1,5

celkem 100,0

Teritoriální struktura %

arabské země 45,0

státy EU 30,6

jiné evropské země 12,5

jiné země 11,9

celkem 100,0

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

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu
na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je ve společných podnicích stanoven
limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až
10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových
stránkách www.andi.dz.
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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 (Délégation de l'Union européenne) v Alžíru (https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr).

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Alžírska s preferenčním režimem dle Euro-středomořské dohody zřizující
sdružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou z roku
2005, zkráceně označované jako asociační dohoda.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na současné projekty rozvojové spolupráce s Alžírskem je z fondů EU vyčleněno cca 250 mil. EUR. Přehled programů a
projektů je uveden na internetových stránkách Delegace evropské unie v Alžíru na adrese
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr v kapitole Projets.
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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

Údaje v mil. USD 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz z ČR do
ADLR

222 349 222 143 133

Dovoz z ADLR do
ČR

69 3 2 2 33

Bilance 153 346 200 141 100

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz %

1 stavebnice osobních automobilů 22,1

2 osobní automobily 15,5

3 integrované obvody 7,4

4 pneumatiky 4,4

5 výpočetní technika 4,3

6 hliníkové nádobky 4,1

7 pístové motory 3,4

8 kovozpracující stroje 2,2
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9 stavební sklo 2,0

10 armatury 2,0

jiné položky 32,6

celkem 100,0

Dovoz %

1 ropa 92,1

2 fíky 0,5

3 datle 0,3

jiné položky 7,1

celkem 100,0

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2017 činila vzájemná výměna v obasti služeb 224,3 mil. Kč a převládal v ní vývoz z ČR ve výši 181,3 mil. Kč. Ve
vývozu se jednalo hlavně o opravárenství (39,4 %), dopravní služby (21,5 %) a zpracování zboží (8,5 %). V dovozu
dominovaly dopravní služby (97 %).

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

České investice a joint-ventures nejsou zaznamenány, jen firma Pamco Int. Praha a Vorrens Praha mají v Alžíru svoji
kontaktní kancelář. Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky
zahraničního obchodu ČSÚ.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a
lidové republiky (30. 7. 2012)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o úpravě dluhu (4. 12. 1995)
• Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o

zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (17. 5. 1987)
• Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
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(18. 2. 1987)
• Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové

republiky (6. 3. 1985)
• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní

pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (23. 11. 1983)
• Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí

Alžírské demokratické a lidové republiky (23. 1. 1981)
• Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické repubiky a vládou Alžírské

demokratické a lidové republiky (9. 5. 1973)
• Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o

spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 8. 3. 1994 a 19. 1. 1995 (16. 9. 1966)
• Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou

republikou (16. 9. 1964)
• Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou

republikou (15. 9. 1964)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V letech 2012, 2013 a 2016, 2017 byly realizovány malé projekty MZV ČR na podporu mimoškolních aktivit mládeže
v chudinské čtvrti Bab el Oued v Alžíru.
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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

Nejperspektivnější položky pro český export jsou uvedeny v Mapě oborových příležitostí na internetové
adrese www.businessinfo.cz/mop.

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice je těžba, zpracování a distribuce ropy a zemního plynu, dopravní
strojírenství, výroba stavebních hmot, potravinářský průmysl a v závislosti na eventuálním zlepšování bezpečnostní situace
v budoucnu rovněž cestovní ruch.

Privatizační projekty nejsou zatím avizovány a výzvy k nabídkám dodávek pro rozvojové projekty jsou vyhlašovány jako
tendry. Různým způsobem publikovaná oznámení tendrů jsou přehledně uváděna v internetové
databázi www.algeriatenders.com s orientačním přístupem zdarma a podrobným na předplatné.

5.2 Kalendář akcí

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na
adrese www.safex.dz.
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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

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží jsou možné i přímé dodávky
konečným odběratelům nebo naopak jednomu výhradnímu zástupci. Na podporu prodeje lze v zemi zřídit vlastní
kontaktní kancelář.

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

Všeobecnou dovozní podmínkou je platba akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Specifické podmínky a dokumenty
pro jednotlivé položky jsou uváděny v kapitole Procedures and Formalities databáze Market Access Database na
internetové adrese http://madb.europa.eu.

Celní nomenklatura odpovídá mezinárodnímu harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu i vývozu vykonává celní
služba, která má internetové stránky na adrese www.douane.gov.dz.

Domácí trh je chráněn dovozními cly od 5 % do 60 % podle stupně zpracování jednotlivých komodit. Na základě asociační
dohody mezi EU a Alžírskem jsou cla pro dovozy z EU postupně snižována.

Celní sazby a případná omezení podle jednotlivých položek jsou uváděny v kapitole Tariffs databáze Market Access
Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většina podmínek pro zřízení kanceláře, společného podniku a dalších podnikových forem je podobná jako v jiných
zemích. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách obchodního rejstříku https://sidjilcom.cnrc.dz a agentury na
podporu investic www.andi.dz, s praktickým výkladem na www.kpmg.dz. Nejzvláštnější podmínkou je povinný alžírský
partner u nových podniků, limit pro zahraniční podíl ve společných podnicích ve výši 49% a předkupní právo alžírského
státu na zahraniční podíl v případě jeho prodeje.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích a HSP jsou běžně využívány. V reklamách
jsou však nemyslitelné náboženské motivy. Nejucelenější přehled odkazů na HSP je na internetových stránkách
ministerstva spojů na adrese www.ministerecommunication.gov.dz.

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na
adrese www.safex.dz.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2017 je Alžírsko v ochraně duševního
vlastnictví na 106. místě ze 127 hodnocených zemí a na 14. místě z 15 hodnocených zemí severní Afriky a Blízkého
východu. Problémy jsou hlavně s uplatňováním předpisů v praxi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a
místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25% zvýhodnění. V tendrových podmínkách by mohla
být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního oferenta investovat v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření
společného podniku s alžírským subjektem, jenž bude mít v takovém podniku nadpoloviční podíl. Podmínky takového
tendru pak mají obsahovat seznam společností založených v souladu s alžírským právem, jejichž většinovým vlastníkem je
alžírský subjekt, schopných vytvořit společný podnik v daném oboru se zahraničním investorem.

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

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích, název arbitráže Alžírské obchodní a průmyslové
komory (www.caci.dz) je Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage a seznam advokátů v Alžíru je uveden na
internetových stránkách www.barreau-alger.dz místní advokátní komory.

Problémy a rizika mohou nejspíše vyplynout z kulturních odlišností. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se
zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Povolenými platebními podmínkami při dovozu jsou v Alžírsku akreditiv nebo dokumentární inkaso, což technicky
způsobuje vysokou platební morálku, ale menší pružnost plateb.

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

Místní sliby nejsou zpravidla způsobem vyjádření závazku, ale spíše jen konverzační zdvořilostí. Administrativní postupy
jsou v praxi často zdlouhavé a z předpisů je nelze spolehlivě odhadnout. Během měsíce ramadánu je přes den půst se
sníženou pracovní aktivitou a každou noc hostina.

Úředním jazykem je arabština, nejvýznamnějším menšinovým jazykem berberština a běžně se používá francouzština.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Alžírsko

17/21 http://www.businessinfo.cz/alzirsko © Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

http://www.ministerecommunication.gov.dz
http://www.safex.dz/
http://www.caci.dz/
http://www.barreau-alger.dz/versionfrancais/index.html
http://www.businessinfo.cz/alzirsko


Místního průvodce/tlumočníka pro obchodní jednání lze nejlépe vyhledávat v databázi na internetové adrese
www.zijemevzahranici.cz.

Civilní svátky jsou fixní dle našeho (gregoriánského) kalendáře, ale islámské se vůči němu každý rok posunou dopředu
zpravidla o 11 dní, protože islámský rok je kratší.

Datum civilního svátku Datum islámského svátku v roce
2018

Svátek

1.1. Nový rok

12.1. Berberský nový rok

1.5. Svátek práce

15.6. Konec půstu (měsíce ramadánu)

5.7. Den nezávislosti

22.8. Svátek oběti

11.9. Islámský nový rok (1440)

20.9. Svátek ašúra

1.11. Den revoluce (národní)

20.11. Den narození proroka Mohameda

Nejobvyklejší pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a průměrná prodejní doba od 9:00 do 18:00 hod. Víkendové dny
jsou pátek a sobota s tím, že pátek je více sváteční podobně jako u nás neděle.

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

Žádosti o víza se podávají na Alžírském velvyslanectví v Praze na formulářích a s poplatky publikovanými na internetové
adrese www.algerie.cz.

Pokud cílem cesty není Alžír, ale jiné alžírské město s větším letištěm, je při cestě letadlem praktické letět s Air Algérie. Při
přesedání z mezinárodního letu na vnitrostátní je však zpravidla třeba kufry vyzvednout a na vnitrostátní let znovu podat.
Pro cestující autem je nejbližší přístav trajektů do Alžíru v Marseille. Plavba trvá kolem 20 hodin. Hranice mezi Alžírskem a
Marokem je uzavřena (od roku 1994).
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Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách
www.mzv.cz v sekci „cestujeme“.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je pracovní povolení, které zařizuje zaměstnavatel, a pracovní vízum, o které se žádá na
Alžírském velvyslanectví v Praze.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom
sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko zaplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v
řádu stovek Kč, někdy i méně. Totéž platí i pro předepsané léky.
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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 Alžírsku je jeden zastupitelský úřad ČR, a to velvyslanectví v Alžíru. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových
stránkách www.mzv.cz/algiers.

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

Kontakt na odbor států Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR je uveden na internetových stránkách www.mzv.cz v
sekci „o ministerstvu“, kapitole „organizační struktura“, podkapitole „Organizační struktura ministerstva“ a složce
„Organizační schéma MZV“.

Kontakt na odbor zahraničně ekonomických politik II MPO ČR je uveden na internetových stránkách www.mpo.cz v sekci
„Rozcestník“, kapitole „Ministerstvo“, podkapitole „O ministerstvu“ a složce „Organizační struktura ministerstva“.

Ostatní české instituce v teritoriu zastoupení nemají.

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

• záchranka: 115
• policie: 17 (četnictvo: 1055)
• požárníci: 14
• tísňové volání: 112

7.4 Internetové informační zdroje

Základní internetový informační zdroj je vyhledávací funkce na www.google.dz. Internetové stránky, pro jejichž
vyhledání by se mohl obtížněji odhadovat název nebo dostatečně podobný slovní řetězec, jsou zejména:

• odkazy na internetové stránky novin
• úřad předsedy vlády s odkazy na internetové stránky ministerstev
• ústřední celní správa Direction Générale des Douanes
• obchodní rejstřík Centre National du Registre de Commerce
• statistický úřad Office National des Statistiques
• agentura na podporu investic Agence Nationale de Développement de l'Investissement
• veletrhy a výstavy Société Algérienne des Foires et Exportations
• obchodní a průmyslová komora Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie
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• svaz průmyslu a obchodu Forum des Chefs d'Entreprises
• svaz podnikatelů Association Générale des Entrepreneurs Algériens
• alžírské aerolinky Air Algérie
• alžírské námořní trajekty Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs
• alžírské železnice Société Nationale de Transports Ferroviaires
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