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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

Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

Hlava státu: prezident João Manuel Gonçalves Lourenço (od 26. září 2017), prezident je zároveň vrchním velitelem
ozbrojených sil. Předsedou hlavní politické strany MPLA zůstal bývalý prezident José Eduardo dos Santos.

Viceprezident: Bornito de Sousa Baltazar Diogo

Státní ministr pro ekonomický a sociální rozvoj (Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social): Manuel
José Nunes Júnior

Státní ministr a vedoucí bezpečnostního úřadu prezidenta republiky (Ministro de Estado e Chefe da Casa de Seguridad
do Presidente da República): Pedro Sebastião

Státní ministr a vedoucí prezidentské kanceláře (Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República):
Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso

Vedoucí rady ministrů (Secretária do Conselho de Ministros): Ana Maria de Sousa e Silva

S nově zvoleným prezidentem došlo ke sloučení některých ministerstev, která však na oficiálních stránkách neprovedla
příslušné změny. Jednotlivá ministerstva (celkem 27) a jejich vedení je následují:

• Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerio das Relações Exteriores) - http://www.mirex.gov.ao/
Ministr: Manuel Domingos Augusto

• Ministerstvo financí (Ministério das Finaças) - http://www.minfin.gov.ao
Ministryně: Augusto Archer de Sousa Manugueira

• Ministerstvo vnitra (Ministério do Interior) - http://www.minint.gov.ao/
Ministr: Ângelo de Barros da Veiga Tavares

• Ministerstvo národní obrany (Ministério da Defesa Nacional) - http://www.minden.gov.ao/
Ministr: Salvino de Jesus Sequeira

• Ministerstvo obchodu (Ministério do Comércio) - http://www.minco.gov.ao/
Ministr: Jofre Van-Dúnem Júnior

•
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Ministerstvo zemědělství a lesnictví (Ministério da Agricultura e Forestas) - http://www.minagri.gov.ao/
Ministr: Marcos Alexandre Nhunga

• Ministerstvo průmyslu (Ministério da Indústria) – http://www.mind.gov.ao/
Ministryně: Bernarda Gonçalves Martins Henriques da Silva

• Ministerstvo energetiky a vod (Ministério da Energia e Águas) - http://www.minea.gov.ao/
Ministr: João Baptista Borges

• Ministerstvo pro nerostné suroviny a ropu (Ministério de Recursos Minerais e Petróleos) -
http://www.minpet.gov.ao/
Ministr: Diamantino Pedro Azevedo

• Ministerstvo dopravy (Ministério dos Transportes) - http://www.mintrans.gov.ao/
Ministr: Augusto da Silva Tomás

• Ministerstvo výstavby a veřejných prací (Ministério da Construção e Obras Públicas) - http://www.mincons.gov.ao/
Ministr: Manuel Tavares de Almeida

• Ministerstvo hospodářství a plánování (Ministério da Economia e Planeamento) - http://www.minec.gov.ao/
Ministr: PedroLuís da Fonseca

• Ministerstvo pro mládež a sport (Ministério da Juventude e Desportos) - http://www.minjud.gov.ao/
Ministryně: Ana Paula Sacramento Neto

• Ministerstvo zdravotnictví (Ministério da Saúde) - http://www.minsa.gov.ao/
Ministryně: Sílvia Paula Valentim Lutucuta

• Ministerstvo pro rybolov a moře (Ministério das Pescas e do Mar) - http://www.minpescas.gov.ao/
Ministryně: Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros Neto

• Ministerstvo pro územní plánování a bydlení (Ministério de Ordenamento do Território e Habitação) -
http://www.minuha.gov.ao/
Ministryně: Ana Paula Chantre Luna de Carvalho

• Ministerstvo územní správy a státní reformy (Ministério da Administraçã do Território e Reforma do Estado) -
http://www.mat.gov.ao/
Ministr: Adão Francisco Correia de Almeida

• Ministerstvo pro veřejnou správu, práci a sociální zabezpečení (Ministério da Administração Pública, Trabalho e
Segurança Social) – http://www.maptss.gov.ao/
Ministr: Jesus Faria Maiato

• Ministerstvo pro sociální komunikaci (Ministério da Comunicação Social) – http://www.mcs.gov.ao/
Ministr: Aníbal João da Silva Melo

• Ministerstvo kultury (Ministério da Cultura) - http://www.mincult.gov.ao/
Ministryně: Carolina Cerqueira

• Ministerstvo školství (Ministério da Educação) - http://www.med.gov.ao/
Ministryně: Maria Cândida Pereira Teixeira

• Ministerstvo pro sociální opatření, rodinu a ženské otázky (Ministério da Acção Social, Família e Promoção da
Mulher) - http://www.minfamu.gov.ao/
Ministryně: Victoria Francisco Correia Conceição

• Ministerstvo pro hotely a cestovní ruch (Ministério da Hotelaria e Turismo) - http://www.minhotur.gov.ao/
Ministryně: Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança

• Ministerstvo telekomunikací a informačních technologií (Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de
Informação) - http://www.mtti.gov.ao/
Ministr: José Carvalho da Rocha

• Ministerstvo životního prostředí (Ministério do Ambiente) - http://www.minamb.gov.ao/
Ministryně: Paula Cristina Francisco Coelho

• Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, vědu, technologii a inovace (Ministério Ensino Superior, Ciência,
Tecnologia e Inovação) - http://www.mes.gov.ao/
Ministryně: Maria do Rosário Bragança Sambo
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• Ministerstvo bývalých bojovníků a veteránů vlasti (Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria) -
http://www.macvp.gov.ao/
Ministr: João Ernesto dos Santos "Liberdade"

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

• Rozloha: 1 246 700 km
2

• Počet obyvatel: cca 28,8 mil. (2016)
• Hustota obyv. na km

2
: 14,8 ob.

• Průměrný roční přírůstek obyv.: 2,2 %
• Přes 36 % obyvatelstva žije v chudobě
• Hlavní město: Luanda (4,5 mil. obyvatel)
• Další velká města: Lubango (1,01 mil. obyv.), Huambo (0,9 mil. obyv.), Lobito (0,73 mil. obyv.), Benguela (0,47 mil.

obyv.)

Angola získala nezávislost v roce 1975 na Portugalsku a následovala občanská válka, která skončila v roce 2002. Od té
doby je v zemi mír.

Národnostní složení: Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a
Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga,
míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

Náboženství:

• křesťané: až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští
křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční (Pentacostal) církve

• tradiční animisté: v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
• ostatní: roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

Oficiálním jazykem Angoly je portugalština.

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.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

HDP/obyv.
(v tis. USD,
běžné
ceny, dle
MMF)

4,69 4,99 4,91 3,86 3,48 4,41 4,11 4,05

HDP (mld.
USD, běžné
ceny, dle
MMF)

113,92 124,91 126,73 102,62 95,34 124,21 119,43 121,14
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HDP růst
(%)

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

Inflace (%,
dle MMF)

10,3 8,8 7,3 14,3 41,9 26,3 42 35

Zdroj: MMF, databáze WEO květen 2018; 2018 a 2019* - předpokládaný vývoj

Hospodářství země se postupně oživuje z ekonomické krize způsobené propadem ceny ropy a již na začátku roku 2018
byla zaznamenána zvýšená ekonomická aktivita a nárůst počtu investic. Na rok 2018 se očekává mírný ekonomický růst ve
výši 2,2 % HDP. V minulém roce 2017 byly investice ještě omezené i z důvodu nejistoty ohledně probíhajících
parlamentních voleb, ze kterých vzešel nový prezident Angoly. Celkově pak ekonomiku podpořily vládní výdaje, zvýšení
exportu (i díky mírně zvýšené ceně ropy) a větší spotřeba domácností. Celková hodnota HDP se v roce 2017 vyšplhala na
124,03 mld. USD a udržela tak Angolu na pozici třetí největší ekonomiky subsaharské Afriky.

Země prochází procesem diverzifikace ekonomiky, industrializace a omezováním zbytečných dovozů. Tento trend je
viditelný na příč celou ekonomikou a příkladem může být omezování dovozu ocelových a zpracovaných stavebních
materiálů, které se již začaly v Angole vyrábět. Investice proudí zejména do zemědělství a potravinářství, těžby nerostných
surovin (zlata, železa, mědi, diamantů, fosfátů, mramoru a žuly), stavebnictví a různých průmyslových oborů. K podpoře
investic, ale také vývozu byla v březnu 2018 ustanovena nová instituce AIPEX, která tak nahradila předchozí UTIP a
APIEX a byl schválen nový investiční zákon s výhodnějšími podmínkami pro vstup investorů do země. I přes to se však v
zemi projevuje vysoká míra byrokracie, slabý lidský kapitál, nedostatečná regulace a vysoká míra korupce.

Negativním trendem od ledna 2018 je výrazný nárůst inflace, který souvisí s uvolněním směnného kurzu a zavedením
systému volně plovoucích směnných kurzů. Do ledna byla místní měna kwanza fixně vázaná vázaná na dolar a vývoj
neodpovídal tržním podmínkám. Směnný kurz v lednu 2018 dosahoval 165,098 Kwanza/USD a 184,497 Kwanza/EUR a
následně v květnu 2018 byl 229 Kwanza/USD a 274 Kwanza/EUR. Vedle oficiální směny existuje také černý trh, kde je cena
dvojnásobná. Pro Angolany je omezená směna peněz a existuje přídělový systém podle priorit stanových státem. V
zemi je totiž nedostatek deviz a angolské firmy často nemají prostředky, aby zaplatily dodavatelům za dodávky
formou akontace či v době dodání. Je tedy vždy potřeba počítat s exportním financováním, poskytnutím úvěru s
pojištěním či využitím dalších bankovních nástrojů.

Míra zadlužení země se v roce 2017 mírně snížila ze 75,8 % na 65,1 % HDP a fiskální deficit dosáhl 7 %. Možnost
dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu je zatím omezená a vláda bude hledat finanční prostředky na nejdůležitější
projekty v energetice a infrastruktuře zejména u čínských společností a pak také u západoevropských bank či
mezinárodních institucí.

Závislost ekonomiky na ropě se snaží omezit vládní priorita postupné diverzifikace ekonomiky se zaměřením na rozvoj
zemědělství, potravinářství, těžební průmysl, energetiku, cestovní ruch a infrastrukturu. Nový prezident Joao Lorenco má
za cíl odstranit korupci, omezit moc drženou v rukách omezené skupiny osob, nastartovat ekonomiku a vyřešit problém s
nedostatkem zahraniční měny, která tak omezuje možnosti místních podnikatelů a investorů. I když se zdálo, že nový
prezident nepřinese mnoho změn, již razantním zásahem do vedení silových složek a hlavních státních firem velmi
překvapil. Nyní je postaven před výzvou znovu nastartovat ekonomiku a v následujícím období se ukáže, zda bude mít
úspěch či nikoliv.

Nový Národní rozvojový plán 2018-2020 by měl být uveřejněn během roku 2018 a do té doby se budou politiky řídit
půlročním plánem (Plano Intercalar), který vláda schválila v listopadu 2017. Plano Intercalar má za cíl zvýšit úsilí o
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dosažení fiskální konsolidace, zavedení větší pružnosti směnných kurzů, zlepšení fungování státní správy, zlepšit
podnikatelské prostředí s cílem podpořit rychlejší a inkluzivní ekonomický růst a ekonomickou diverzifikaci.

V rámci hodnocení Doing Business 2018 se Angola zlepšila o 7 pozic a umístila se tak na 175. místě. Oproti předchozímu
roku zlepšila přístup k elektřině vylepšením elektrických rozvodů v hlavním městě Luandě, zjednodušením procesu získání
stavebních povolení a zmodernizováním infrastruktury v přístavu Luandy.

Zajímavostí v roce 2017 byla srpnová inaugurace zavedení prvního optického kabelu propojujícího Latinskou Ameriku s
Afrikou přes Angolu do Brazílie. Tento kabel spravuje angolská společnost Angola Cables. Vedle zavedení kabelu Angola v
prosinci 2017 spustila na oběžnou dráhu svůj první komunikační satelit - AngoSat1, který však po jeho vypuštění
zaznamenal problémy, které jak se zdá, byly vyřešeny. Díky danému satelitu bude mít Angola kvalitnější telekomunikační
služby a současně ji umožní realizovat telemedicínu.

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Příjmy (%
HDP)

41,3 40,2 35,3 32,3 29,9 30,1 33,9

Výdaje (%
HDP)

39,4 40,6 41,3 37,5 36,1 37,2 39

Saldo (%
HDP)

1,9 -0,3 -6,1 -5,2 -6,2 -7,1 -5

Hrubá
zadluženost
jako % HDP

29,6 35 40,7 64,6 79,8 65,3 73

Externí dluh
(mld. USD)

23,3 25 28,9 27,99 35,36 42,07 48,78

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018 (data za rok 2018 jsou odhady; saldo vypočteno)

Rozpočet na rok 2018, který byl schválen v únoru 2018 předpokládá fiskální deficit ve výši 2,9 % HDP, ekonomický růst 4,9
% a cenu barelu ropy za 50 USD. Angola by však potřeba cenu barelu ropy alespoň ve výši 85 USD, aby se ji podařilo
vyrovnat státní rozpočet. Odhad MMF z pohledu fiskálního deficitu na rok 2018 je však výši 5 % a tedy nad úrovní
oficiálního odhadu Angoly.

Vláda během roku 2018 vyjádřila svůj zájem zavést DPH od roku 2019, aby zvýšila příjmy do státního rozpočtu. Nicméně
ještě nebylo upřesněno, na jaké výši by se tato daň pohybovala.

Během roku 2018 vláda zamýšlí financovat deficit kombinací domácích půjček a externího dluhu. Během první poloviny
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roku 2018 chce vydat dluhopisy ve formě eurobondů ve výši 2 mld. USD. Nadále budou pokračovat půjčky od Číny, aby
se mohly i nadále rozvíjet kapitálové výdajové programy. Vedle toho bude hledat nové úvěrové linky k financování
rozvojových programů od západoevropských finančních institucí a Africké rozvojové banky.

Veřejný dluh se celkově významně zvyšuje a zdá se, že vláda začíná mít vůči svým veřitelům mírné nedoplatky.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet (mld.
USD)

13,85 8,35 -3,75 -10,273 -4,166

z toho zboží
bilance

47,39 41,92 30,59 12,49 14,55

z toho služby
bilance

-21,36 -21,75 -23,28 -16,02 -11,9

z toho primární
příjmy bilance

-10,42 -9,9 -8,85 -5,91 -5,26

z toho
sekundární příjmy
bilance

-1,76 -2,12 -2,21 -0,83 -0,45

Kapitálový a
finanční účet

-7,28 -9,02 -0,48 6,93 6,029

Zdroj: Angolská centrální banka, www.bna.ao (poslední aktuální přehled z října 2017)

Devizové rezervy spadly v prosinci 2017 na historické minimum na 13,3 mld. USD a garantují méně jak 5 měsíců dovozů
potravin, zboží a strojů do Angoly. Oproti stejnému období v roce 2016 se snížily až o 30 %. (Zdroj: Angolská centrální
banka, www.bna.ao). Nový prezident João Lorenço označil danou situaci za alarmující, nahradil původního guvernéra
centrální banky za nového guvernéra José de Lima Massano. Od ledna 2018 byl nahrazen prodej zahraniční měny za
systém cenové dražby s komerčními bankami a zaveden nový systém plovoucího směnného kurzu.

Investiční pozice: FDI Angoly v zahraničí 23 968,7 mil. USD, zahraniční FDI v Angole 39 286 mil. USD (2016). Zdroj:
Angolská centrální banka.

Mezinárodní ratingové agentury v průběhu posledního období snížily hodnocení Angoly s výjimkou agentury Fitch, která
květnu 2018 uvedla, že ji ponechá hodnocení na B a pozitivně vítá zavedení nového systému plovoucího směnného kurzu
a reformy nového prezidenta republiky. V dubnu 2018 agentura Moody´s snížila rating z B2 na B3 kvůli zvýšenému
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dluhovému zatížení, které je částečně kompenzováno pomalu zvyšujícími příjmy z ropy. Hodnocení však obsahovalo také
pozitivní výhled na příští období. Agentura Standard&Poor snížila hodnocení Angole v srpnu 2017 z B na B- z důvodu
nízkých fiskálních příjmů, slabému bankovnímu sektoru a rostoucímu zadlužení země.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených služeb. Do
bankovnictví přišlo mnoho domácího kapitálu a část i zahraničního.

Centrální bankou jeBanco Nacional de Angola (BNA), která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou emisní
a regulační funkci. Největšími a nejvýznamnějšími bankami v Angole jsou státní Banco de Poupança e Crédito (BPC)
založená již 1976, Banco de Comércio e Indústria (BCI, dceřinná banka státního Sonangolu) a dvě soukromé
banky Banco Angolano de Investimentos (BAI) a Banco de Fomento Angola (BFA). Nejnovějšími bankami založenými
v roce 2015 jsou Banco YETO, Banco de Investimento Rural, Banco Prestígio či Crédisul.

Významnou změnou bylo v lednu 2017 získání většinového podílu angolské telekomunikační společnosti Unitel v
bance BFA od portugalské banky BPI.

Stát má v Angole podíly v 5 velkých bankách (přímo či nepřímo).

Sídla nejvýznamnějších bank v zemi:

• Banco de Poupança e Credito (BPC), Rua Rainha Ginga, Torre Elisée, Luanda
• Banco de Fomento Angola (BFA), Rua Amilcar Cabral 58, Luanda
• Banco Angola de Investimentos (BAI), Travessa Ho Chi Minh, Distrito Urbano de Maianga Torre Bai, Complexo

Garden Towers, Luanda
• Banco de Comércio e Indústria (BCI), Mun. Da Ingombota, B. Coqueiros, Largo do Atlético nº 79/83, Rua Rainha

Ginga, Luanda
• Banco Angola de Negócios e Comercio (BANC), Travessa da Sorte, 12, Maianga, Luanda
• Banco Comercial Angolano (BCA), Rua Major Kanhangulo, 288, Luanda
• Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), Gaveto entre a Av. 4 de Fevereiro, nº 113 e Rua Robert Shields, nº3,

Luanda
• Banco Económico (dříve Banco Espirito Santo Angola (BESA)), Rua 1º Congresso do MPLA nº 8, Ingombota - Luanda
• Banco de Negocios Internacional (BNI), Avenida Che-Guevara, nº 42 - A, Ingombota
• Banco Millennium Atlantico (BMA), Edifício ATLANTICO, Bloco 7/8, Condomínio, Cidade Financeira, Rua do Centro

de Convenções de Talatona, Via S8, GU05B, Bairro Talatona, Distrito Urbano da Samba, Município de Belas, Luanda
• Standard Bank de Angola, Condomínio Belas Business Park, Edifício Cuando Cubango, 8 Andar Talatona, Luanda Sul
• Banco Sol, Gaveto da Rua Frederic Welwitchia nº 47 com a Rua Lourenço Mendes da Conceição nº 7, Município da

Ingombota. Bairro Maculusso, Luanda
• Banco Yeto, R. Frederico Welwitsch, Luanda, Angola

Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou Sonangolu:

• ENSA - Seguros de Angola, Av. 4 de Fevereiro 93, Luanda
• AAA - Seguros, SARL

1.7 Daňový systém
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Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší část ekonomických
aktivit. Za tímto účelem Ministerstvo hospodářství a plánování Angoly zahájilo ve druhé polovině dubna 2018 program
PREI (Programa de Reconversão da Economía Informal) - Program pro zformalizovaní malých obchodníků a podnikatelů,
aby získalo větší kontrolu nad ekonomikou a dosáhlo většího výběru daní.

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny sazbou 30 % (pro
residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V
zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na 15 % a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na
5,25 % a 3,5 %. Daň z divident je 10 % a daň z úroků 15 %.

Přehled daní:

• Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho - daň z příjmů fyzických osob - 0% – 17%
• Imposto Industrial - daň z příjmů obchodní a průmyslové činnosti - 30%, daň z příjmů zemědělské,akvakultury,

chování drůbeže, dobytku, rybářství a lesnictví - 15 %
• Imposto sobre Aplicação de Capitais - daň příjmů kapitálového majetku - 5%, 10%, 15%
• Imposto de Consumo - daň ze zboží a služb - 10%
• Imposto Predial Urbano - daň z nájmu budov a dále budov, které se nepronajímají - u pronajatých budov je sazba 25

% z 60 % skutečně zaplacených nájemních smluv, tedy ve skutečnosti 15% z hodnoty nájemného. U nepronajatých
budov se platí 0,5 % z hodnoty nad 5 mil. kwanza

• Imposto de Sisa - daň z dlouhodobého pronájmu (nad 20 let), prodeje nemovitého majetku, věcné příspěvky do
základního kapitálu společnosti - 2 %

• Imposto de celo - kolkovné
• Imposto sobre Sucessoes e Doacoes - daň z převodu nemovitostí a cenných papírů - 10 %, 15 %, 20 %, 30 %

Více informací k daním (v portugalštině) na stránkách angolského ministerstva financí viz odkaz
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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

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Dovozy 26 331 28 580 20 693 13 041 19 496 24 233 25 566

Vývozy 68 247 59 170 33 181 27 589 34 136 43 363 43 363

Saldo 41 916 30 590 12 489 14 548 14 640 19 130 17 798

Údaje v mil. USD

Zdroj: Economic Inteligence Unit, www.eiu.com

Pro rok 2018 a 2019 se předpokládá další nárůst jak vývozů, tak i dovozů do Angoly s tím, že dovozy by postupně měly
začít růst rychleji než vývozy. V souvislosti s angolskou strategií diverzifikace ekonomiky bude probíhat postupné
nahrazování dovozu základních potravin a naopak začínat dovoz produktů s přidanou hodnotou pro potřebu výroby a
rozvoje angolského průmyslu.

Z pohledu vzájemného obchodu mezi EU a Angolou, tak celkový vývoz EU do Angoly v roce 2017 dosahoval 3,9 mld. EUR
a dovoz do EU 2,33 mld. EUR. Dovozy se oproti bývalému roku pohoršily o 44 % a vývozy se naopak zvýšily o 14,7 %.
Angola je 54. nejvýznamnějším obchodním partnerem EU ve světě.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní trhy angolských produktů: Čína (61,2 %), Indie (13 %), EU (7,6 %), USA (4,2 %) a Jihoafrická republika
(4 %).

Hlavní dovozní trhy do Angoly: EU (38,4 %, z toho nejvíce Portugalsko), Čína (13,5 %), USA (7,4 %), Jihoafrická
republika (6,2 %) a Brazílie (6,1 %).

V rámci EU je největším obchodním partnerem Angoly Portugalsko, které do Angoly zejména vyváží a celkově se podílí na
vývozech do Angoly 16,3 %. Dalšími významnými obchodními partnery Angoly v EU jsou Španělsko, Belgie, Itálie, Francie,
Holandsko a Německo.
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Nejvýznamnějším obchodním parnterem a současně také investorem Angoly je Čína, která tak postupně vytlačila pozici
Portugalska a její postavení neustále roste.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní dovozní produkty do Angoly: cement, rýže, pšeničná mouka, kuřecí maso, ropný koks a asfalt, třtinový cukr,
palmový olej, mouka z obilí (mimo pšenice), keramické dlaždice, těstoviny, sójový olej a další.

Hlavní vývozní produkty Angoly: ropa (přes 90 %), diamanty, mramor, žula, tropické ovoce, mořské ryby a produkty.
dřevo a další.

Angola stále dováží základní potraviny (zejména z Portugalska), které se snaží novou politikou diverzifikace vyrobit,
nicméně to bude proces ještě na několik let. V posledních dvou letech však nahradila dříve významný dovoz ocelových a
železných produktů díky výstavbě ocelárny v prosinci 2015 a další projekty na ocelárny se dále rozvíjejí. Dovoz ropných
produktů po určitém stádiu rozpracování se Angola snaží také nahradit díky zahraničním investorům, kteří investují do
výstavby ropných rafinérií. I v dalších oblastech ekonomiky se snaží rozvíjet místní výrobu a snažit se tak nahradit dovozy.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V souvislosti s podporou diverzifikace ekonomiky se angolská vláda snaží přilákat zahraniční investory a v souvislosti s tím
založila speciální ekonomickou zónu ZEE Luanda-Bengo. Tato oblast zahrnuje 7 průmyslových zón, 6 zemědělských
zón a 8 těžebních rezervací, které se nachází v obcích Viana, Cacuaco a Icolo v provincii Luanda a dále v obcích Dande a
Ambriz v provincii Bengo. Uvedené zóny poskytují zvýhodněný daňový systém, veškerou nezbytnou infrastrukturu a další
výhody na jednom místě. Od roku 2018 se navíc bude v této oblasti konat i mezinárodní všeobecný veletrh FILDA v
termínu od 10. do 14. 7. 2018. Aktuálně se tam nachází 76 továren zahraničních a místních investorů, ale také státních
podniků.

Více informací viz odkaz na webové stránky.

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

Největší zahraniční investice směřovaly v Angole do ropného průmyslu, především ze strany amerických firem (Chevron a
její dceřinná společnost CABGOC působí na 2 z 21 ropných bloků, dále ExxonMobil provozující Block 15), francouzského
Totalu (operuje na 3 ropných blocích) a italské ENI (operuje na 1 ropném bloku). V roce 2017 představovaly úhrně
investice ze strany USA v ropném průmyslu podíl až 32,1 %, Francie 28,3 %, Číny 12,8 %, Itálie 12 %, Norska 5,3 %,
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 4,7 % a Portugalska 3,2 %.

Ve stavebnictví investuje zejména Portugalsko a Brazílie, v těžbě diamantů Rusko a Izrael, který se také vysokou mírou
angažuje v zemědělství (celkově má podíl až na 49 % všech zemědělských projektů v zemi). Portugalské
investice jsou zastoupeny v sektoru bankovnictví, hotelnictví a stavebnictví. Velmi významné je angažmá Číny v angolské
infrastruktuře, stavebnictví, ale i energetice, těžebním a ropném průmyslu. Investice do ostatních sektorů ekonomiky jsou
zatím minimální, ale existuje potenciál růstu.

Z pohledu angolských investic mimo Angolu dominuje zejména Portugalsko, kde dcera bývalého prezidenta republiky
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Isabel dos Santos investovala v letech 2011 až 2014 do majetkových podílů v oblasti energetiky (GALP Energia),
bankovnictví (banka BIC) a telekomunikace (NOS). V posledních třech letech se odliv investic do zahraničí omezil kvůli
propadu ceny ropy a omezenému přístup k zahraniční měně.

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

Dne 19. dubna 2018 byl schválen angolským parlamentem nový investiční zákon, který zjednodušil stávající zákon z
roku 2015 a má za cíl více podpořit vstup zahraničních i domácích investorů na angolský trh.

Významné změny oproti předchozímu zákonu zahrnují:

• zrušení minimální hodnoty investice, na kterou se vztahují investiční pobídka (původně byla ve výši 1 mil. USD);
• odstranění povinnosti podílu angolského subjektu (státní instituce, firmy či občana) na základním kapitálu zahraniční

společnosti ve výši 35 % a na řízení společnosti;
• investování do většího okruhu aktivit bez potřeby partnerství s angolskou společností (výjimkou jsou investice do

ropy, zemního plynu a dalších nerostných surovin a investic do finančního sektoru);
• posílení právní jistoty a možnosti repatriace zisků zpět do země investora.

Poskytnutí investičních pobídek je nastavena na období maximálně 10 let s tím, že výše podpory se odvíjí od místa
realizace investice (podle rozvojových zón A, B, C) a podle prioritních sektorů.

Rozvojové zóny jsou rozděleny:

• Zóna A - Provincie Luanda, Namibe, obce-sídla provincií Benguela a Huíla e obec Lobito
• Zóna B - Provincie Cabinda, Bié, Huambo, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Malanje, Namibe, Uíge a zbytek obcí v

provinciích Benguela a Huíla
• Zóna C - Provincie Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico, Cunene, Zaire a Cuando-Cubango

Prioritní sektory:

• potravinářství a agroprůmysl;
• lesy (včetně plantáží kakaovníku, kávy, kešu oříšků a banánů);
• textilní a oděvní průmysl;
• hotelnictví a turismus;
• infrastruktura spojená s výstavbou telekomunikací, IT a veřejných prací;
• energetika a voda;
• vzdělávání a výzkum;
• zdravotnictví.

Dalšími změnami v první polovině roku 2018 bylo zavedení nové instituce AIPEX dne 13. března 2018, která nahradila
původní agenturu na podporu vývozu APIEX, technickou jednotku na podporu investic prezidentské kanceláře UTIP a
technickou jednotku k podpoře soukromých investic na jednotlivých ministerstvech UTAIP. Nový AIPEX má na starosti
podporu angolských vývozů a přilákání investic do Angoly. Předsedou představenstva AIPEX je Licínio Freitas Vaz
Contreiras.

Zaměstnávat zahraniční nerezidentní pracovníky je možné pouze tehdy, pokud je ve firmě alespoň 70 % místních
angolských pracovníků.
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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

V Luandě působí Delegace Evropské unie:

Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Edifício Rei Katyavala, Porta C1,
Rua da Liga Nacional Africana s/n, Maculusso, Luanda
Tel.: + 244 925 97 83 32/ 934 57 33 43
E-mail: delegation-angola@eeas.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en

Velvyslancem Delegace EU v Angole je český představitel p. Tomáš Uličný, který hájí zájmy všech občanů, firem a
institucí EU.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Angola je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a
jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé.

EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Angoly a z pohledu dovozů do Angoly je EU dokonce největším
dovozcem (největší podíl mají dovozy z Portugalska). Naopak Angola je pro EU 54. největším obchodním partnerem.

Díky inciativě EBA (Everything But Arms) se angolské výrobky těší volnému přístupu na trh EU. Nicméně se zatím
Angola nepřipojila k dohodě EPA (Dohoda o ekonomickém partnerství), která byla uzavřena mezi EU a vybranými členy
společenství zemí jižní Afriky - SADC. EPA byla dojednána v červenci 2014 a začala být předběžně prováděna v říjnu 2016.
Angola má možnost se k dohodě připojit do budoucna.

Země oznámila záměr vstoupit v 2017 do zóny volného obchodu SADC, tento termín se však posunul až na rok 2020.

Hlavní obchodním partnerem Angoly v EU je Portugalsko (celkově je druhým největším dovozcem do Angoly, po Číně) a
je následováno Španělskem, Belgií, Itálií, Francií, Holandskem a Neměckem.

Celková hodnota vývozů EU do Angoly byla v roce 2017 ve výši 3,9 mld. EUR a hodnota angolských dovozů do EU 2,33
mld. EUR.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Angola

13/30 http://www.businessinfo.cz/angola © Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

mailto:delegation-angola@eeas.europa.eu
http://www.facebook.com/EUDelegationinAngola
https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en
http://www.businessinfo.cz/angola


Na základě Dohody z Cotonu je Angola příjemcem rozvojové pomoci EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu
(EDF).

Strategie dvoustranné spolupráce mezi EU a Angola má za cíl pomáhat rozvíjet ekonomiku, přispívat v boji proti chudobě
a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí posilováním institucí a vzděláváním svých obyvatelů.

EU je v současné době největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Angolu v rámci programu EDF:

• 2008–2013 - 214 milionů EUR do správy veřejných věcí, lidského, sociálního rozvoje a rozvoje venkova. Další
podporované oblasti: nevládní agentury, voda a hygiena, soukromý sektor, regionální integrace, řízení biodiverzity.

• 2014–2020 - 210 milionů EUR do odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání, udržitelného zemědělství, vody
a kanalizace.

Vzhledem k tomu, že je Angola členem seskupení zemí SADC, vztahuje se na ni také regionální indikativní program
zaměřený na tyto oblasti:

• mír, bezpečnost a regionální stabilita
• regionální hospodářská integrace
• řízení přírodních zdrojů

Země může rovněž využívat speciální prostředky na rozvoj regionální infrastruktury (součást financování společných
projektů) a dalších regionálních aktivit, například v oblasti migrace, ochrany volně žijících živočichů a planých rostlin,
správa říčních a vodních toků, udržitelný rybolov (včetně vnitrozemských vod) a námořní bezpečnost.

Angola se také účastní evropských programů Horizon 2020 (výzkum a inovace, 2014–2020) a Erasmus+ (vzdělávání,
výcvik, kultura, mládež a sport).

České firmy se mohou zapojovat do realizace projektů financovaných z EDF. Přístup k tendrům na webových
stránkách: Delegace EU v Luandě a stránkách EU k zahraniční pomoci ve všech zemích světa.

Více informací (v češtině): Portál Businessinfo a Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci.
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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 2018
(leden-březen)

Vývoz, mil.
USD

32,7 25,7 28,2 80,8 16,88 9,46 0,925

Dovoz, tis.
USD

160 30 8 5 4 4 -

Bilance, mil.
USD

32,5 25,7 28,2 80,8 16,88 9,45 0,925

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Vzájemná obchodní výměna zaznamenává pokles z důvodu omezeného přístupu k zahraniční měně a celkově nízké
ekonomické výkonnosti angolské ekonomiky. Český vývoz v roce 2017 klesl na své minimum na 9,46 mil. USD a v roce
2018 v období od ledna do března dokonce jen 925 tis. USD. Nejvyšší hodnota českého vývozu byla zaznamenána v roce
2015, kdy byla velká poptávka po českých dutých ocelových trubkách. Následně však byla nahrazena místní výrobou
daného produktu v Angole. Celkově se projevuje významná poptávka po českých produktech, nicméně ekonomické
podmínky Angoly, její realizaci znemožňují.

Dovoz angolských produktů do ČR je dlouhodobě na velmi nízké úrovni z důvodu malé výrobní kapacity angolských
společností.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně angolského dovozu do ČR lze zaznamenat jen omezené množství produktů, kterými převažuje žula a dále v
nepatrném množství plastové produkty, zařízení pro příjem a vysílání hlasu či obrazu, elektrické sestavy pro elektrická
zařízení, přípravky na vlasy, drahokamy.

Naopak na straně českého vývozu do Angoly je zastoupeno mnohem více produktů:

• zařízení pro automatizované zpracování dat
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• procesorové jednotky
• sady těsnění
• samohybné vozíky
• součásti kohoutů a ventilů
• monitory
• zařízení pro příjem a vysílání hlasu a obrazu
• diskové jednotky
• výrobky z plastů
• zařízení pro automatické zpracování dat
• dětské pleny
• elektické vodiče

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb zaznamenává zcela nepatrnou hodnotu.

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

Významné české investice ani joint-ventures zatím nejsou v Angole známé, i když v současné době probíhá mnoho
jednání o partnerství a založení společných joint-venture.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Současné době nejsou platné žádné bilaterální dohody mezi ČR a Angolou.

Dříve uzavřené bilaterální dohody již pozbyly platnost.

Angola však těží volnému přístupu na trh EU (včetně ČR) díky EBA (Everything but Arms). V rámci mezinárodních dohod
je platná Dohoda z Cotonou z roku 2000, která upravuje vztahy mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi skupiny
afrických, karibských a tichomořských států - AKT.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska bilateriální zahraniční spolupráce (ZRS) ČR Angola již není v současné době považována za tzv. programovou
zemi. V koncepci ZRS ČR na období 2010–17 byla Angola zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, „v nichž
bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období“. Prakticky jsou od r.
2013 v Angole možné jen tzv. malé lokální projekty, popř. tzv. trilaterální spolupráce (např. organizace Člověk v tísni
realizuje projekty v Angole ve spolupráci s dalšími donory).

V období 2006–2010 byla důvodem zařazení Angoly mezi prioritní země české ZRS zejména vysoká míra potřebnosti,
silná tradice vztahů a potenciál dalších přínosů (např. v obchodních vztazích). Hlavními sektory ZRS ČR bylo zemědělství a
školství. Z geografického hlediska se ZRS ČR v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico. Příklady realizovaných
projektů:
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• Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, který navázal na projekt „Ustavení Centra pro zemědělské
vzdělávání“ ve městě Kuitu

• Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008–2010)
• Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007–2010)
• Podpora základního školství o odlehlých okresech provincie Bié (2009–2012)
• Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009–2011), gestor ČRA
• Trilaterální projekt: Cleaning up of Cuemba (2010–2011)

V dávnější minulosti spolupráce probíhala na základě dohody o vědeckotechnické spolupráci pod dohledem zvláštní
Československo-angolské smíšené komise pro vědeckotechnickou spolupráci. Detailnější podmínky, např. pro vysílání
československých expertů do Angoly, definovaly dílčí protokoly. Spolupráce se rozvíjela v oblasti papírnictví, zpracování
dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, v oblasti lesnictví a energetiky (v provinciích Benguela, Huambo,
Bié a Moxico – rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren). V r. 1983 v Angole došlo k únosu 66
československých expertů a jejich rodin povstaleckým hnutím UNITA.
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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

Mapu oborových příležitostí rozdělených podle jednotlivých HS kódů naleznete v Mapě oborových příležitostí na
portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jednou z prioritních oblastí pro rozvoj Angoly je právě těžební průmysl s cílem podpořit těžbu dalších nerostných surovin
vedle ropy a zemního plynu. Během posledních let probíhala oficiálně jen těžba ropy, zemního plynu, diamantů a
stavebních kamenů (mramoru, žuly, vápence a křemence). Angola však má obrovské naleziště dalších nerostných surovin
a hornin a za tímto účelem si také nechala vypracovat detailní geologický průzkum tzv. Planageo, jehož konečné výsledky
budou známé během roku 2018. Předběžné výsledky uvádějí, že na angolském území se nachází 38 surovin z 50 nejvíce
vyhledávaných surovin na světě zahrnujících měď, kobalt, zlato, mangan, draslík, hořčík, ametyst, diamanty, fosfáty, uran,
bauxit, železo, zirkon, vápenec, křemenec, žula, mramor, diamanty, ropa a zemní plyn a další. V roce 2018 by měla začít
oficiální těžba zlata, železa a mědi a následně i další projekty. Pro české podniky se tedy objevuje mnoho příležitostí pro
dodání související techniky a strojů. Koncesionářskou společností v těžbě nerostných surovin je FERRANGOL, který ve
spolupráci zejména se zahraničními investory rozvíjí dané projekty. Pro těžbu diamantů se pak jedná o koncesionáře
EDIAMA a v ropném průmyslu pak figuruje největší angolská společnost SONANGOL. Z pohledu ropnému průmyslu jsou
příležitosti pro české podniky z pohledu dodání generátorů a dalších strojů pro ropné věže a rafinérie, které staví
zahraniční investoři, mezi které patří zejména BP, Chevron, ENI, ExxonMobil, Statoil, Repso, Petrobras a Total.

Energetický průmysl

Energetika je dalším ze sektorů pro zajištění ekonomického růstu země. Angola má obrovský potenciál ve výrobě
elektrické energie z vodních zdrojů a v současné době využívá pouze 5 % svého potenciálu. Celkově má 10 vodních
elektráren a nově se staví obrovské vodní dílo Caculo Cabaca s očekávanou kapacitou 2,17 GW ze strany čínských
investorů. Vedle velkých elektráren se nabízí také výstavba malých vodních elektráren, které často iniciují zemědělské
firmy, aby pomohli zásobovat elektřinou nejen své průmyslové a zemědělské podniky, ale také místní vesnice či menší
města. Vedle vodních elektráren je právě ve výstavbě první elektrárna na kombinovaný cyklus. Angola po Demokratické
republice Kongo druhé největší zásoby vody Africe a právě rozvoj vodní energetiky je nejvýznamnější. Plán na podporu
energetiky v Angole – Angola Energia 2025 – má za cíl zdvojnásobit přístup k elektřině do roku 2025 a to prostřednictvím
zvýšení kapacity výroby elektrické energie i s využitím obnovitelných zdrojů energie, rozšířením, lepším propojením a
celkovým vylepšením rozvodných elektrických sítí v zemi.

Obranný průmysl

Obranný a bezpečnostní průmysl v Angole představuje také mnoho příležitostí, a to zejména v podobě modernizace a
opravy stávajícího vojenského vybavení (letadla, tanky) a nákupu spíše drobnější vojenské techniky. Angola patřila mezi
země s největšími výdaji na obranný průmysl, což se s krizí změnilo a zaměřuje se nyní spíše na opravu stávající techniky.
Potenciálně zajímavou oblastí by bylo také školení pozemního vojenského personálu a letců, což také bude záležet na
dalším ekonomickém vývoji země.
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Plasty a gumárenský průmysl

V souvislosti se zájmem o rozvoj mnoha průmyslových odvětví a potřebou zajistit nákladní dopravu se projevuje zvýšená
poptávka po pneumatikách pro nákladní vozidla, zemědělská vozidla a vozidla na speciální účely.

Strojírenský průmysl

Angola vykazuje zvýšenou poptávku po strojích a vybavení zahrnující obráběcí stroje, frézy a další vyspělé technologie pro
různé průmyslové odvětví. Vedle dodání daných technologií mají angolské podniky zájem o know-how a technologické
znalosti, které jim chybí včetně silného investora, který by celou výrobu i finančně podpořil. Dříve české podniky měly
zaručený odbyt v dodání ocelových dutých trubek a dalších ocelových produktů, nicméně to skončilo s výstavbou první
místní ocelárny na konci roku 2015.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zdravotnictví je také potenciální oblastí pro odbyt českých produktů a to, pokud jde
o zdravotnické vybavení, nástroje, tak i léky. Aktuální stav a kvalita zdravotnického vybavení a léků je na nízké úrovni a to
včetně těch nejdražších nemocnic hlavního města. V Angole se celkově nachází tři typy nemocnic, běžné veřejné
nemocnice, které jsou poddimenzované, nemají dostatečnou kapacitu, dostatek lékařů a tím pádem neposkytují kvalitní
zdravotní péči. Dalším typem nemocnic jsou soukromé, které však nemají takový úspěch mezi Angolany. Nejlepšími
nemocnicemi a současně také nejdražšími jsou veřejné nemocnice vlastněné státním podnikem, které dosahují vyšší
kvality a mají lepší podmínky, nicméně pro většinu angolského obyvatelstva jsou zcela nepřístupné. Nejvhodnější pro
přístup českých produktů na angolský trh je nalezení spolehlivého distributora či založení svého zastoupení v Angole,
jehož zástupce se bude starat o odbyt a servis dodaného vybavení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoj zemědělství a potravinářství představuje hlavní prioritu vlády a nového prezidenta João Lorença. Cílem je
rozvinout v podstatě všechny oblasti zemědělské činnosti a zpracovatelského průmyslu, protože Angola je zcela závislá na
dovozu téměř veškerých surovin ze zahraničí (převážně z Portugalska) a v souvislosti s probíhající krizí nemá dostatek
prostředků na tento nákup. Dává důraz na podporu investic v této oblasti s apelem na zahraniční investice, které by také
přinesly nezbytné know-how a technické dovednosti, které Angole chybí. Hlavní investiční a obchodní příležitosti jsou
v pěstování a zpracování tropického ovoce; dodání traktorů a příslušenství, zemědělských strojů a vybavení; dodání hnojiv
či výroba organických hnojiv; produkce semen pro následný prodej; pěstování kukuřice, obilí (s pěstováním obilí se
v Angole teprve bude začínat), manioku, cukrové třtiny, sóji, rýže a kávy; zpracování kukuřice na mouku, výroba
palmového a sójového oleje; dodání náčiní na skladování a uchování úrody; dodání techniky pro kácení a zpracování
dřeva; dodání krmných směsí či jejich výroba v místě; živočišná výroba a navazující zpracování mléka, sýrů a dalších
mléčných produktů, zpracování masa, výroba uzenin; chov kuřat na maso a slepic na vajíčka. V Angole se nachází celkem
35 mil. ha úrodné půdy a z toho 5 mil. ha je zatím využíváno.

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní všeobecný veletrh FILDA, který se koná
každoročně v červenci. Akce je pod záštitou Ministerstva ekonomie a plánování Angoly a pravidelně se účastní více než
500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají
své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a
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Rumunsko). V roce 2018 se veletrh uskutečnění od 10. do 14. 7. ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo (ZEELB)
a v případě registrace alespoň 5 českých firem bude účast podpořena z programů NOVUMM. Realizátorem veletrhu je
angolská společnost Eventos Arena. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách: www.filda.co.ao či na emailu:
geral@eventosarena.co.ao, geral@filda.co.ao.

V Luandě se dále konalo i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA (duben), potravinářský Expo Alimenticia
(květen), zdravotnický veletrh (srpen),Angola Motorshow (září),veletrh kultury a cestovního ruchu FITEC (září),
veletrh nábytku a dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh ropného průmyslu FIPA (listopad).
Nicméně realizace těchto veletrhů bude podléhat změnám a v roce 2018 by se měla ujasnit jejich nová podoba.
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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

Vstup na angolský trh se liší v závislosti na podobě nabízeného produktu či řešení. Obecně pro vstup rychloobrátkového
zboží, strojů a vybavení je nezbytné mít v Angole svého distributora, který bude mít v místě zázemí, sklad, servisní
středisko a bude kdykoliv k dispozici pro zákazníky. Kontakt s angolskými odběrateli probíhá osobně a nikoliv na dálku.
Na první kontakt přes email či telefon potenciální partneři v Angole nereagují a nemají důvěru. K získání důvěry je potřeba
osobního jednání a i pomoc ze strany státních institucí. Při kontaktu se státními institucemi je potřeba počítat s vysokou
mírou byrokracie a sepsáním oficiálního dopisu s konkrétní žádostí, na který navazuje osobní jednání v Angole (nikoliv
jednání po emailu či telefonu). Z pohledu dodání technologických celků na klíč se doporučuje využít služeb některé z
konzultačních společností či mít svého zástupce na místě, který by aktivně vyhledávál možné poptávky a tendry
angolských a zahraničních firem či státních institucí. Osobní přístomnost daného zástupce či konzultační společnosti je
důležitá zejména k navázání kontaktů a zajištění efektivnosti a pomoci s administrací a řízením projektu. Angolské
společnosti také projevují zájem o vytvoření společných podniků (joint-venture) se zahraničními firmami, které by jim
podaly nezbytné know-how, vybavení a také financování pro jejich projekt.

Důležité je nezanedbat důkladné prověření partnera, pokud na něj již nejsou jiné reference. Pokud dojde k
prvnímu oslovení ze strany angolské společnosti je potřeba si vyžádat její registrační číslo (nejlépe scan
oficiálního dokumentu - tzv. Diario da República - kde jsou uvedené informace o registrované společnosti) a
licenci k obchodním aktivitám v Angole (tzv. Alvará Comercial vystavená Ministerstvem obchodu Angoly).
Uvedené dokumenty je následně možné si nechat ověřit přes Velvyslanectví ČR v Pretorii, které má Angolu na
starosti. V Angole nejsou žádné veřejné obchodní rejstříky k dispozici a často ani angolské společnosti nemají
webové stránky. K prověření finanční stability společnosti či dalších konkrétních parametrů pak slouží služby za
úplatu poskytované např. Angolskou podnikatelskou konfederací (Confederação Empresarial de Angola - CEA)

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

Celní sazebník Angoly prošel v roce 2017 revizí, která byla schválena parlamentem dne 17. 11. 2017 a nahradila tak verzi z
roku 2012. Angola si od nové revize slibuje podporu diverzifikace ekonomiky, podporu národní produkce a zjednodušení
celních procedur. Jedním z důvodů bylo také zohlednění revize harmonizovaného popisu zboží WTO (tzv. HS kódy)
vydané v lednu 2017. Nový celní sazebník zahrnuje 2 261 sazeb, z nichž 100 bylo zvýšeno a 400 sníženo. Hlavními
změnami bylo zvýšení celních sazeb pro produkty, které se již v Angole vyrábějí - základní potraviny, zelenina,
alkoholické a nealkoholické nápoje, minerální vody, hovězí a kozí maso. Zvýhodněný pak byl například dovoz léků,
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učebnic a součástek pro automobilový průmysl, který začíná přinášet investice do země. Z pohledu vývozního cla bylo
zavedeno 5 % na nezpracované nerostné suroviny, 20 % na produkty nevyrobené v Angole a vývoz služeb snížen
na 0,5%. Mezi zakázané vývozy pak byly zařazeny kmeny stromů a speciální vývozní režim se pak týká produktů
kulturního dědictví. Z pohledu dovozu jsou speciální podmínky aplikované na dovoz cementu a nových chemických
směsí. Celní sazby se pak celkově pohybují od 2 % do 50 %.

Přehled k celním sazbám pro vývoz do Angoly poskytuje databáze Evropské komise, kde je možné najít i více
podrobností k vývozu pod jednotlivými HS kódy produktů: Market Access Database. Vedle toho angolské ministerstvo
financí prostřednictví své Celní a daňové správy - Administração Geral Tributária (AGT) poskytuje možnost výpočtu
daní a cel v rámci online simulátoru dostupného v portugalštině na odkazu: http://www.siadu.gv.ao/TaxesSimulator/

Pro dovoz produktů do Angoly je potřeba, aby dovozní společnost měla dovozní licenci od Ministerstva obchodu Angoly,
která se nazývá Alvará Comercial a další certifikace podle typu produktu (celkově jsou cerfikace z EU zcela uznatelné
angolskými úřady). Pro dovoz zboží přes přístavy v Angole (nejvýznamnější a největší je přístav v Luandě - Porto de
Luanda) je nezbytné využít služeb zkušeného místního či zahraničního speditéra, který zajistí veškeré náležitosti spojené s
nákládáním zboží (přes proclení, vyřízení nezbytných dokumentů až po případné uskladnění apod.).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Realizaci investic včetně zřízení pobočky, obchodního zastoupení a joint-venture s místním angolským partnerem
upravuje nový investiční zákon, který byl schválený angolským parlamentem dne 19. dubna 2018 (viz kapitola 2.6.). Vedle
toho k tomuto účelu také slouží nově zřízení agentura AIPEX na podporu vývozu a investic, která podle individuálních
přání firem poskytne konkrétní návod a svou podporu. Agenturu AIPEX lze zkontaktovat prostřednictvím Velvyslanectví
ČR v Pretorii.

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

V současné moderní době se nabízí mnoho cest, jak nejlépe připravit reklamní kampaň, která nebude příliš nákladná. Je
možné využít reklamy prostřednitví facebooku, instagramu či youtube. Vedle toho tradiční forma reklamy prostřednictví
televize, rozhlasu, billboardu, časopisu či novin je také stále žádoucí formou propagace produktu či služby. Hlavní
televizní stanicí je veřejnoprávní TPA, která má největší sledovanost a tedy i největší dosah. Vedle televize je možné
uplatnit reklamu v místním tisku, který má dosah v rámci velkých i menších angolských měst a není tak závislý na
elektrické energii, která je v zemi zatím nedostatečně distribuována.

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní veletrh FILDA v Luandě, který se koná
každoročně v červenci. Akce se pravidelně účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě
sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně
přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko). Termín uskutečnění pro rok 2018 je od 10. do
14. 7. ve Speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo. Veletrh spadá pod Ministerstvo ekonomie a plánování Angoly a je
realizován společnosti Arena Eventos.

V Luandě se dále koná i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA (duben), potravinářský Expo Alimenticia
(květen), zdravotnický veletrh (srpen),Angola Motorshow (září),veletrh kultury a cestovního ruchu FITEC (září),
veletrh nábytku a dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh ropného průmyslu FIPA (listopad).
Realizace těchto veletrhů v roce 2018 se však může měnit a bude to záviset na očekáváném novém nastavení daných
veletrhů.
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Angola má základní právní ochranu práv duševního vlastnictví. Národní shromáždění Angoly přijalo v srpnu 2005 na
ochranu průmyslového duševního vlastnictví Pařížskou úmluvu. Ministerstvo průmyslu Angoly spravuje práva k
duševnímu vlastnictví – ochranné známky, patenty a užitné vzory na základě zákona o průmyslovém vlastnictví č. 3/92.
Ministerstvo kultury reguluje autorská práva, literární a umělecká práva na základě autorského zákona č. 4/90.

Angola je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Pověřenou institucí je Institut práv průmyslového
vlastnictví – Angolan Industrial Property Institute (IAPI).
Zákonná úprava v oblasti duševního vlastnictví prochází v Angole revizí, aby byla více v souladu s mezinárodní úpravou.
Očekává se tedy v nejbližší době nový zákon o průmyslovém vlastnictví, který připravuje IAPI.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou publikovány zásadně jen ve státních novinách Jornal de Angola (je možné si předplatit možnost
zhlédnutí novin v elektronické podobě) a v regionálních denících a věstnících. Jsou tam uváděny i tendry zahraničních
společností s působností v Angole.

V Angole zatím neexistuje elektronický systém zadávání veřejných zakázek, a proto je potřeba při zájmu o účast využít
služeb některé z konzultačních společností či mít svého zástupce přímo v Angole. S veřejnými zakázkami je spojeno velké
množství administrativních úkonů, předložení dokumentace v portugalštině a často i bankovní záruky vystavené
angolskými bankami v místní měně kwanza. Reakce na veřejné zakázky je často vyžadována písemně dopisem doručeným
na místo předkladatele a nikoliv jen zasláním emailu.

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

V Angole platí ještě více než kdekoliv jinde, že obchodním sporům je třeba předcházet. Soudnictví stále nemá
dostatečnou kapacitu, je pomalé, nevýkonné a není stále zcela zaručena nezávislost soudních řízení.

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

Úřední jazyk: portugalština

Domorodé jazyky: nejrozšířenějšími jsou umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a některé další bantuské
jazyky

Státní svátky:

• 1. leden – Nový rok
• 4. leden – Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce 1961)
• 25. leden – výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
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• 4. únor – Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
• únor – Karneval (pohyblivý svátek)
• 8. březen – Mezinárodní den žen
• duben – Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
• 1. květen – Svátek práce
• 25. květen – Den Afriky
• 1. červen – Mezinárodní den dětí
• 17. září – Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí narození; 1922–1979)
• 2. listopad – Památka zesnulých
• 11. listopad – Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
• 25. prosinec – Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší pracovní den.

Prodejní doba:

• pondělí až pátek 8:00–18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra mají polední
přestávku)

• sobota 8:00–12:30, nákupní centra do 18:00
• neděle 9:00–13:00 (pouze nákupní centra)

Otevírací doba bank:

• pondělí až pátek 8:00–15:00
• sobota 8:00–12:30
Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň
formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a
jsou provázeny korupcí či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice hrdým národem a jejich projev může být pokládán
za aroganci.

Obchodní zvyklosti: Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od evropských poměrů dramaticky odlišné
a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či tolerování může vést k prosazení se na místním trhu. Angola prošla ve své
historii velmi složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu vystřídala bezprostředně občanská válka a její
důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat, do všech oblastí života. Je nezbytné si být stávajících rizik a
odlišností vědom, neboť toto povědomí je jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů
v teritoriu. Angolané drtivou většinu skutků, které se Evropanovi mohou jevit jako neseriózní, nekonají úmyslně, popř. je
takto nevnímají. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, absence zkušeností či válečného dědictví a kulturně
podmíněného flexibilnějšího přístupu k faktoru času. Z toho plyne, že je sice nutné být dochvilný, avšak od angolského
protějšku dochvilnost spíše neočekávat.

Obchodní jednání: Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými standardy. Výjimky v
podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či podnikatelů toto pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek
desítky let trvající války, během které nepředstavitelně složité životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití,
způsobily vypěstování návyku využít v maximální možné míře momentální situaci, bez ohledu na budoucí vývoj či
partnery, natož pak etiku. Přístup k obchodním závazkům se postupně lepšuje v návaznosti na pokroky ve fungování
soudnictví včetně obchodního.

Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský subjekt v podstatě nezná kompromisní
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řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu a pokud se mu to nepodaří, bude hledat jiného partnera. Uvažuje přitom
intuitivně. Na etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání většinou vůbec nekoresponduje, je však poměrně překvapivě
kladen velký důraz. Jediným univerzálním jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při jednání se
vzdělanějšími partnery použít francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti s portugalštinou pak také španělštinu).
Většina jednání je vedena od 9–12 a od 15–18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním
prázdninám nejsou vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden. Vizitky, pokud je ovšem nositel má k dispozici, mají
standardní úpravu. Dary se předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko běžnější je pozvání na oběd či večeři
do restaurace.

Pracovní návyky: Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další stimuly, jako
možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., jsou až na druhém místě. Je to dáno tím, že
Angola je země s velmi vysokými životními náklady a v podstatě bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi
pořídit téměř všechno, bez nich téměř nic. Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících
místní pracovníky či v joint ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze angolských podnicích. I v nich má však
jistou noblesu alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná.
Pracovní doba ve státních institucích je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12 hodin a po
polední přestávce od 14 do 18 hodin.

Vztahy mezi lidmi: Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. Přirozená je úcta ke starším. V jistých kruzích je
neméně důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé výjimky neexistují společensky
významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy mají velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti
tomu pohlaví vliv na obchod nemá. Vztahy podřízeného a nadřízeného jsou velmi respektovány. Angolské firmy jsou
značně hierarchizované. Význam osobních styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem.

Hodnoty a normy: V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až na dalších místech
zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, morálka, dobré mravy apod. je v zemi s rozbujelou
korupcí na všech úrovních problémem.

Význam času: Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o hodinu předem, není ničím
výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku bez udání důvodu. Je vhodné schůzku sjednat ve značném
předstihu, i několik týdnů předem, a telefonicky ověřit její platnost den před jednáním. Angolští aktéři se při obchodních
jednáních zaměřují jednoznačně na přítomnost. Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi
abstraktní. Úvod jednání bývá neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů delegací. Vlastní jednání
bývají stručná a věcná, následná realizace uzavřených dohod však již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán od
počátku důvěryhodně, angolský partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku důvěryhodnost
postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat.

Verbální a neverbální komunikace: Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně, což však nekoresponduje
s budoucí realizací toho, co se podaří sjednat. Mimika, gestikulace, způsob vyjádření emocí či projevy souhlasu a
nesouhlasu jsou po staletích portugalské nadvlády podobné evropským. Společenská konverzace bývá omezena na
několik úvodních seznamovacích vět. První jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy
dochází k používání křestních jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano.

Interpersonální vzdálenost: Účastníci jednání se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají. Nejčastěji sedí na
opačné straně stolu, osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je samozřejmě podání ruky při pozdravu a
loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za ruce, byť se jedná o osoby stejného pohlaví.
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Oblékání a vzhled: Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno však hlavně ve
vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené rozhalené košile. I tyto formy jsou však
považovány za formální oděv. V zemi jsou používány výhradně drahé kvalitní značkové oděvy a doplňky včetně velkého
množství zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá.

Jídlo a stolování: Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo připravené doma je velkou
výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. Pozvání do rodiny je však naopak běžné při velkých
oslavách a událostech jako svatba, narozeniny či trachtace. V takové situaci se sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný
dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno, likér apod.). I když se situace v oblasti gastronomie po
skončení občanské války lepší, počet restaurací v zemi je stále omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně
vysoké. Jídlo bývá doprovázeno kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR.
Hostitel se kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou přípitky s proslovy. Vstřícnost hosta ke
gastronomickým zvyklostem a místním specialitám není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však spíše mezinárodní než
místní, takže nebezpečí nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené kulinářské zákazy neexistují, na osobní
preference je v omezené nabídce malý prostor.

Víra: Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství
(90 % všech věřících; z nich cca 70 % katolíků a 20 % protestantů). Z dob socialistického experimentu však přetrval rovněž
ateizmus. Vliv víry na postoje a vztahy lidí je tedy souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou praktikování
afrických náboženských kultů (cca 10 % všech věřících).

Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně chudých lidí. Země blahobytu i
hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i země sirotků, válečných mrzáků a nevyléčitelně nemocných. Její
potenciál je však v nejširším slova smyslu obrovský a nabízí mnoho příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro české
subjekty.

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

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

Víza: pro občany ČR vystavuje Velvyslanectví Angolské republiky v Berlíně či je možné pro turistická víza využít nově
zřízený elektronický systém SME pro podání žádosti o vízum, který platí od 1. 4. 2018. Doporučuje se však před cestou
poradit se zástupci Velvyslanectví Angoly v Berlíně.
Po uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Luandě (2010) převzal konzulární působnost v zemi Zastupitelský úřad ČR
v Pretorii v Jihoafrické republice.

Od 1. 7. 2010 zastupuje ČR v Angole při vydávání schengenských víz Portugalsko. Žadatelé z Angoly se tedy mohou
obracet se svými žádostmi o schengenské vízum při cestě do ČR na portugalský konzulát v Luandě.

Hlavními nebezpečími číhajícími na cestovatele v zemi jsou malaričtí komáři zejména v době horka - listopad-březen
(nutný repelent a antimalarika již na letišti v Luandě), obecná kriminalita, nekvalitní síť pozemních komunikací, množství
nášlapných min související s válečným dědictvím (v přírodě, mimo velká města).

Vnitrostátní letecká doprava je v Angole hlavním způsobem přepravy osob i materiálu, avšak kvalita a údržba letadel
vlastněných některými místními aeroliniemi je pochybná. Nejrozšířejnějšími aerolinkami na území Angoly jsou TAAG,
Sonair a Air Gemini. TAAG nedávno uzavřel novou spolupráci s Emirates Airlines.
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6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro možnost zaměstnání českých občanů je potřeba vyřídit pracovní vízum, které se podává na Velvyslanectví Angoly v
Berlíně. Vyřízení pracovního povolení pro cizince je však často problematické, protože jsou povinné limity pro
zaměstnávání angolských pracovníků. Zaměstnávání cizinců je často spojeno s prokázáním jejich odborných a technických
znalostí, aby byl dostatečný důvod pro jejich zaměstnání.

Pomoc s konkrétními požadavky pro zaměstnánní občanů ČR při realizaci investic v Angole poskytne agentura AIPEX.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Angole se nachází 3 typy nemocničních zařízení - soukromé, veřejné v rukou státních podniků a běžné veřejné
nemocnice. Obecně využití běžných veřejných nemocnic se nedoporučuje. Další dva typy nemocnic jsou na lepší úrovni,
nicméně ceny jsou velmi vysoké.

Nejlepší a nejdražší kliniky jsou veřejné nemocnice v rukou státních podniků - klinika Girassol, klinika Multiperfil a klinika
Sagrada Esperanca.

Soukromé nemocnice: Luanda Medical Center, klinika Alvalade, Climed, Medigroup

Z pohledu kvality i ceny je doporučováno využít při závažnějších onemocnění zdravotní služby v JAR či v Evropě.

Očkování: Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje očkování proti žluté zimnici.
Doporučeny jsou nadto také vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Je nutná antimalarická prevence
(repelent a vhodný oděv již na letišti v Luandě; krátkodobým cestovatelům se doporučuje užívat vhodná antimalarika).
Před cestou do země je důležité konzultovat kliniku cestovní medicíny. Je vhodné vybavit se před cestou zdravotním
pojištěním, nejlépe takovým, které v naléhavých případech zahrnuje letecký odvoz ze země.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Angolu je akreditováno velvyslanectví ČR v Jihoafrické republice:

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
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 (zaměření na Angolu, Madagaskar, Mauricius a Mosambik), Viktor Dolista
tel.: 0027-12-431 2389, 0027-12-431-2385
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz; kristyna_chvatalova@mzv.cz

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

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

Dne 7. května 2018 byl oficiálně jmenovaný nový honorární konzul ČR s působností v celé Angole, pan Manuel
Martins da Cruz

kontaktní údaje:
Manuel Martins da Cruz
email: manuel_cruz2000@hotmail.comtel.: +244 926 387 878
adresa:
Avenida Comandante Valódia 147, 3D,
Distrito Urbano do Sambizanda
Município de Luanda

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

Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz

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

• policie: 113
• operační jednotka: +244 222 260472 / +244 222 337100 / +244 912 402982
• kriminální policie: +244 222 261981
• hasiči: 115
• záchranná služba: 116
• červený kříž: +244 222 333991

Kontakty na nemocnice a kliniky v Luandě:

• Clinica Sagrada Esperança, Avenida Martala Mohamed, Ilha de Luanda, tel.: +244 222 309 36, +244 222 006
873/879, mobil: +244 912 501 348, +244 923 416 634,
http://www.endiama.co.ao/en/the-endiama-group/clinica-sagrada-esperanca/clinica-sagrada-esperanca-lda/47;

• Clinica Girasol, Avenida Comandante Gika, Alvalade, Luada, tel: +244 226 698 260, +244 226 698 261, +244 226 698
270, http://www.clinicagirasol.co.ao;

• Clinica Multiperfil, Morro Bento, Samba, Luanda, tel: +244 226 434 415, http://www.multiperfil.co.ao;
• Clinica Alvalade, 20 Rua Emílio M´bidi, Luanda, tel: +244 222 333 753;
• Clinica Climed, Alameda do Príncipe Real, 65, Miramar, Luanda, tel.: +244 912 514 994, +244 923 283 848,

http://www.climedweb.com

7.4 Internetové informační zdroje

• Angop, angolská tisková agentura, vč. anglojazyčné verze
• Jornal de Angola, provládní celostátní deník
• Folha 8, nezávislý angolský deník
• AIPEX, angolská agentura na podporu investic (zatím nemá k dispozici webové stránky, kontakt možný přes

Velvyslanectví ČR v Pretorii)
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• Angolská podnikatelská konfederace - Confederacao Empresarial de Angola - asociace podnikatelů, která sdružuje
další oborové asociace a je významným článkem pro podporu podnikatelského sektoru v Angole

• AIA, angolská asociace průmyslu
• oficiální stránky vlády Angolské republiky
• Africká rozvojová banka, stránky o Angole, kontakty a programové dokumenty
• stránka sekretariátu Jihoafrického rozvojového společenství se základní informací o Angole
• Market Access Database - konzultace celní sazeb a překážek při obchodu nejen s Angolou
• Delegace EU v Angole - programy rozvojové spolupráce financování z evropských fondů a další informace
• WTO k Angole - přehled informací k obchodu se zbožím, službám a ochraně práv duševního vlastnictví vedené

danou organizaní
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