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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

• česky: Madagaskarská republika (Republika Madagaskar)
• malgašsky: Repoblikan´i Madagasikara
• francouzsky: République de Madagascar

Prezident: Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina (od ledna 2014)

Předseda vlády: Olivier Mahafaly Solonandrasana

Přehled ministerstev a ministrů:

• Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova: ministr Rivo Rakotovao
• Ministerstvo obrany: ministr Beni Xavier Rasolofonirina
• Ministerstvo ekonomiky a strategického plánování: ministr Herilanto Raveloharison
• Ministerstvo vzdělání: ministryně Andrianiaina Paul Rabary
• Ministerstvo financí a rozpočtu: ministryně Vonintsalama Andriambololona
• Ministerstvo zahraničních věcí: ministr Rabara Njaka
• Ministerstvo rozvoje průmyslu a soukromého sektoru: ministr Armand Tazafy
• Ministerstvo spravedlnosti: ministryně Elise Alexandrine Rasolo
• Ministerstvo veřejné služby a práce: ministr Jean de Dieu Maharante
• Ministerstvo veřejných prácí: ministr Eric Razafimandimby
• Ministerstvo pro prezidentské projekty a územní plánování: ministryně Benjamina Ramanantsoa
• Ministerstvo pro telekomunikace a nové technologie: ministr André Rakotomamonjy
• Ministerstvo pro cestovní ruch: ministr Roland Ratsiraka

Guvernér centrální banky Madagaskaru - Alain Hervé Rasolofondraibe

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

Rozloha
• 587 041 km

2

Ostrovní stát v Indickém oceánu - čtvrtý největší ostrov světa a několik menších ostrovů.
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Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva
• Počet obyvatel 25 61 000 mil.(odhad 2017)
• Hustota zalidnění 35,2 obyvatel/km

2

• Podíl ekon. aktivního obyvatelstva 56,1 % (40,7 % obyv. ve věku 0-14 let)
Národnostní složení
1. Malgaši (Malagasy) malajsko-indonéského původu: Merina (Hova) 26 %
2. „côtiers" smíšeného (afrického, arabského, malajsko-indonéského) původu: Betsimisaraka 15 %
3. Betsileo 12 %
4. Tsimihety 7 %
5. Sakalava 6 %
6. Antaisaka 5 %
7. Antandroy 5 %
8. Francouzi, Indové, Číňané, Komořané 24 %
Náboženské složení

tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• Úřední jazyk (podle ústavy la langue nationale): malgaština (malagasy)

Jazyk je indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku.
Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

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*

HDP/obyv.
(USD, běžné
ceny, dle
MMF)

445 462 453 402 391 447,56 479,05

HDP (mld.
USD, běžné
ceny, dle
MMF)

9,92 10,6 10,67 9,74 9,74 11,46 12,61

HDP růst (%) 3 2,3 3,3 3,1 4,2 4,1 5,1

Inflace (%,
dle MMF)

5,7 5,8 6,1 7,4 7 8,1 7,9

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

Během roku 2017 pokračoval na Madagaskaru ekonomický růst na úrovni 4,3 %, a to i přes dvě živelné pohromy čítající
období sucha (přelom 2016/2017) a cyklon Enawo v březnu 2017. Celková hodnota HPD za rok 2017 vzrostla na 11,46
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mld. USD. Kvůli obrovskému suchu utrpělo zemědělství, zejména poklesla produkce rýže o 20 % a byla poničena 1/3
produkce vanilky. Pozitivní zprávou pro Madagaskar pak byl nárůst světové ceny vanilky, čímž se propad v produkci
částečně vyrovnal.

Nejdůležitějším hnacím motorem pro ekonomický růst v roce 2017 byl sektor služeb zahrnující zejména veřejné práce,
obchod a dopravu. Rozmach veřejných prací byl částečně spojen s potřebou obnovy země po úderu cyklonu Enawo.
Sekundární sektor se také podílel na růstu ekonomiky, a to zejména díky rostoucímu vývozu textílií a oživení těžebního
průmyslu (těžba titanu, chromu a zlata). Ztrátu pak ještě utrpěla vodní energetika, kdy se snížila její kapacita a to vedlo k
nepředvídatelným nákladům pro státní rozpočet, který musel pokrýt nákladní státního výrobce a distributora elektřiny
JIRAMA. V současné době je celkový vývoj madagaskarské ekonomiky poměrně příznivý ve srovnání s předchozím období
2009-2013, kdy Madagaskar procházel politickou krizí a ekonomický růst dosahoval v průměru 2,7 %. Předpokládá se, že
budou pozitivní vyhlídky pro nadcházející období, kdy v roce 2018 se očekává ekonomický růst na úrovni 5,1 % a dále
okolo 5,3 % v období 2019-2020. Tento výhled však podléhá závazku vlády zachovat politickou stabilitu a pokračovat v
důležitých reformách (obojí je možné, ale málo pravděpodobné). Úsilí by se mělo zejména zaměřit na zlepšení výkonnosti
státních podniků, posílení podnikatelského prostředí a omezení korupce.

Míra inflace se během roku zvýšila ze 7 % v roce 2016 na 8,1 % v roce 2017, ale i přes to stále zůstala pod kontrolou
centrální banky. Důvodem rostoucí inflace bylo zejména zdražování potravin a bydlení. Co se týká podílu zadluženosti
země na HDP, tak se mírně zvýšil z 38,7 % v rocee 2016 na 41,9 % v roce 2017 a hlavní příčinou byly výdaje spojené s
přírodními pohromami.

V rocee 2017 se Madagaskar nacházel v polivině realizace svého Národního rozvojového plánu pro období 2015-2019,
který se zaměřuje na 5 hlavních pilířů: dobré vládnutí, zajištění makroekonomické stability a podpora rozvoje, udržitelný
ekonomický růst, zlepšení lidského kapitálu, rozvoj přírodního kapitálu a posílení odolnosti vůči přírodním katastrofám.

V rámci mezinárodního hodnocení Doing Business 2018 se Madagaskar umístil na 162. místě z celkově hodnocených 190
zemí. Hlavními nedostatky je omezený přístup k elektrické energii, získání stavebních povolení, registrace nemovitosti a
kvalita soudního systému (řešení obchodních sporů). Oproti předchozímu roku si však Madagaskar polepšil o pět pozic.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 2,358 2,55 3,204 3,381 4,135

Výdaje 2,93 3,48 3,79 4,33 5,162

Saldo (% podíl na
HDP)

-0,572 -0,93 -0,586 -0,949 -1,027

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet (mil.
USD)

-735,1 -145,3 -316 -37,7 -311,6

z toho zboží a
služby bilance

-920,83 -216,8 -170,02 -105,67 -

Kapitálový účet
(mil. USD)

133,63 73,2 65,5 131,4 -

Finanční účet (mil.
USD)

839,48 -39,28 81,8 19,1 -

Státní dluh (%
podíl na HDP)

33,9 34,7 35,5 38,7 41,9

Devizové rezervy
(bez zlata) v mil.
USD

776,1 773,8 832 1 183,7 1 543,5

Zdroj: MMF Databáze WEO 2018 s údaje centrální banky Madagaskaru

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka (Banque Centrale de Madagascar - http://www.banque-centrale.mg/)

• Komerční banky BMOI (Banque Malgache de l´Océan Indien) - BNP-Paribas
• BFV - Société Générale
• BNI - Crédit Lyonnais Madagascar
• Bank of Africa (BOA) - BTM Madagascar
• Union Comercial Bank (UCB)
• Caisse d`Epargne de Madagascar (CEM)
• Compagnie Malgache de Banque (CMB)

Pojišťovny Na Madagaskaru existují 2 velké státní pojišťovny - Ny Havana a AR; další 2 menší pojišťovny jsou zaměřeny
na pojištění vozidel - Avotra a Mama.

1.7 Daňový systém

O daňové soustavě se píše velmi málo. Vzhledem k probíhající reformě zřejmě neexistuje ucelená písemná podoba
daňového systému.

Při dovozu se vybírají cla (0–25 %, která se vypočítávají z hodnoty CIF), dovozní daň (0–35 %), daň z přidané hodnoty (20
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%) a případná spotřební daň (0–10 %)
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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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dovozy 2 630,05 2 762,8 2 739,1 2 375,4 2 426,6 2 822

Vývozy 1 518,42 1 915,4 2 188,3 2 047,7 2 160,4 2 342,8

Saldo -1111,63 -851,27 -550,8 -327,7 -266,2 -479,2

Údaje v mil. USD
Zdroj: EIU, Country Report, k dubnu 2018

Z pohledu zahraničního obchodu Madagaskaru se prosazuje více dovoz než vývoz, což je způsobeno nedostatečným
rozvojem zpracovatelského průmyslu a potřebou většinu produktů dovážet.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším obchodním partnerem Madagaskaru je EU, která má podíl 29,1 % na celkovém zahraničním obchodu
Madagaskaru.

Z pohledu vývozu z Madagaskaru je na prvním místě EU (42,6 %), USA (16,5 %), Čína (6,6 %), Japonsko (6 %), Jižní
Korea (3,7 %), Indie (3,2 %), Singapur (2,4 %) a Jihoafrická republika (2,4 %).

Hlavním zdrojem dovozu do Madagaskaru je Čína (18,6 %), EU je na druhém místě (17,3 %), Indie (9,3 %), Jihoafrická
republika (5,6 %), Spojené arabské emiráty (5,3 %), Pákistán (3,7 %) a USA (3,6 %).

Mezi zeměmi EU má největší podíl na obchodě s Madagaskarem - Francie a Neměcko.

2.3 Komoditní struktura

V roce 2017 měly na vývozu největší podíl nerostné suroviny (chromit, titan a další) 376,6 mil. USD, vanilka 106,4 mil.
USD a ropa 20,7 mil. USD. Dále se vyváží mořské plody, tropické plody, textil a bavlněné textílie.
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U dovozu převládaly nerostné suroviny 421,7 mil. USD, spotřební zboží 305,9 mil. USD, kapitálové statky 295,3 mil.
USD a rýže 61 mil. USD.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1991 existuje v zemi zvláštní režim výroby pro další vývoz (Export Processing Zone, EPZ), který láká zahraniční i
domácí investory možností bezcelních dovozů a úlevami na dani z příjmu. Původně nebyly firmy nuceny platit ani daň z
přidané hodnoty z dovážených komponentů (20 %), ale od roku 1999 ji vláda vymáhá a vrací ji až proti potvrzení o
uskutečněném vývozu, aby tak zabránila nedovolené výrobě pro vnitřní trh. V současné době jsou EPZ hlavním zdrojem
přílivu přímých zahraničních investic do země. Ze zhruba 150 firem, které obdržely status EPZ, je jich 50 % evropských
(hlavně francouzských), 30 % mauricijských, 15 % asijských a 5 % madagaskarských. Tyto firmy vytvářejí cca 80 tis.
pracovních míst.

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

Přímé zahraniční investice se v posledních letech neustále zvyšují. Z posledních dostupných údajů centrální
madagaskarské banky v roce 2016 dosáhly hodnoty 228,1 mil. USD. Investice směřovaly zejména do zemědělství,
textilního průmyslu a služeb. Hlavním investorem na Madagaskaru je Francie, která má i nadále velmi významné vazby na
Madagaskar jakožto na svou bývalou kolonii. Dalšími investory jsou Indie, Čína a USA.

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

Madagaskar nutně potřebuje zahraniční investice, a proto poslední dobou jejich vstup výrazně ulehčuje (viz 6.6.). Jedinou
zemí, s níž má Madagaskar uzavřenu dohodu o ochraně investic, je Francie. Byla zrušena devizová kontrola při vývozu
(transferu) i dovozu. Zahraničním investorům jsou povolovány účty v cizích měnách. V rámci ministerstva průmyslu byl
zřízen Office de la Promotion des Investissements. Investicím by mělo pomoci hlavně uklidnění vnitropolitické situace v
zemi.

Pro přilákání investic slouží speciální Export Processisng Zones (EPZ), které poskytují zahraničnímu investorovi mnoho
fiskálních výhod (nulové či snížené odvody daní, nulové clo, volnější politika týkající se zaměstnanců, pobytu investorů,
apod.) a slouží primárně pro výrobu produktů na jejich následný vývoz. Právě EPZ významně pomohly rozvoji textilního
průmyslu na Madagaskaru.
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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

Delegation of the European Union to Madagascar
9ème Etage – Tour Zital – Ankorondrano
BP 746
Antananarivo
Madagascar
Téléphone : + (261) 20 22 242 16
Mobile : + (261) 34 02 242 16 / + (261) 32 05 185 90 / + (261) 33 04 999 50
Fax : + (261) 20 22 645 62
Email: delegation-madagascar@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vztahy mezi EU a Madagaskarem jsou založeny na Dohodě z Cotonou, která vytvořila základ pro politickou,
ekonomickou, obchodní a rozvojovou spolupráci.

Mezi EU a Madagaskarem probíhá pravidelný politický dialog a jeho poslední kolo se uskutečnilo v březnu 2017.

Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství
(EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a
Zimbabwe. Tato EPA začala být předběžně prováděna od května 2012. Jednání o plnohodnotné EPA s celým blokem ESA
(kromě uvedených zemí jde ještě o Džibutsko, Etiopii, Eritreu, Komory, Súdán a Zambii) příliš nepostupují. Zatím poslední
šesté jednání o EPA EU-ESA proběhlo v říjnu 2017 na Madagaskaru. Při této příležitosti rovněž zasedal Výbor pro cla a
Výbor pro rozvoj. V průběhu jednání byla stranami dohodnuta modernizace v oblasti pravidel původu. Někteří afričtí
partneři zde vyjádřili zájem o prohloubení dohody EPA.

EU je pro Madagaskar největším obchodním partnerem s celkovým podílem 29,1 %. V roce 2017 EU vyvezla celkově
do Madagaskaru zboží za 544 mil. EUR a naopak dovezla z Madagaskaru v hodnotě 1 155 mil. EUR.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 11. EDF je pro Madagaskar vyhrazeno 518 mil. EUR na projekty ve třech hlavním tematických okruzích:

1. Dobré vládnutí a posílení institucí
2. Budování infrastruktury a energetických zdrojů potřebných pro hospodářský rozvoj
3. Rozvoj venkova

Pro české podniky je možné se přihlásit do výběrových řízení vyhlašovaných EU, projekty jsou zveřejňovány na stránkách
Delegace EU na Madagaskaru a na stránách Evropské komise, kde je i přehled všech projektů vůči jednotlivým zemím.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016 2017 leden-březen
2018

Vývoz, tis..
USD

1 306 613 532 968 1 307 1 968 169

Dovoz, tis.
USD

2 469 3 841 9 702 9 207 7 856 7 782 905

Bilance, tis..
USD

-1163 -3228 -9170 -8239 -6549 -5814 -736

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Ve vzájemném obchodě mezi ČR a Madagaskarem se projevuje dominantní postavení dovozů do ČR. Na druhou stranu lze
zpozorovat mírné zlepšování českého vývozu.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně českého vývozu mají nejvýznamnější postavení procesorové jednotky, šroubové kompresory, sady
stavebnic, části a součásti telefonních přístrojů, zařízení pro automatizované zpracování dat, části strojů pro
čištění a prosévání semen, pytlíky k balení zboří, diskové jednotky, monitory a povlečené elektrody.
Naopak nejvýznamnějšími dovozními položkami jsou nelegovaný nikl, káva, vanilka, tropické ovoce, trička, směsy
vonných látek, svetry a pracovní oděvy.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě cestovního ruchu není evidována jiný typ výměny v oblasti služeb.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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Velvyslanectví ČR v Pretorie nemá žádné informace k české investici na Madagaskaru.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ČR po vstupu do EU (1. 5. 2004) aplikuje stejnou smluvní základnu v oblasti obchodu jako EU.

Mezi ČR a Madagaskarem zatím nejsou žádné bilaterální dohody.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do zahraniční rozvojové spolupráce na Madagaskaru prostřednictvím evropským rozvojových
fondů. Individuální programy zatím ČR na Madagaskaru nemá.
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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

Madagaskar není mezi zeměmi, pro které se vytváří tzv. mapa oborových příležitostí. Důvodem je, že se jedná o jednu z
devítí zemí, které má Velvyslanectví ČR v Pretorii na starosti a přímo na Madagaskaru nepůsobí.

Perspektivními odvětvími pro české exportéry je energetika (zejména výstavba malých vodních elektráren, ostrovní
systémy z důvodu nedostatečného pokrytí ostrova elektrickou energií), stroje a zařízení sloužící pro zpracovatelský
průmysl (zejména agroprůmysl a textilní průmysl), zdravotnictví a dopravní prostředky (civilní letadla, autobusy, auta).

České produkty však v zemi nemají žádnou tradici ani nejsou vyhlášené svou kvalitou z důvodu toho, že v minulosti ČR na
Madagaskaru nepůsobila. Šancí je napojit se na francouzské obchodní řetězce působící na Madagaskaru (např. Score).
Druhou možností je využití "českých a slovenských" studentů, kteří i nadále na Madagaskaru působí a zastávají i
významné pozice.

5.2 Kalendář akcí

Na Madagaskaru nejsou žádné významné veletrhy ani výstavy.
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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

Fungují standardní metody prodeje. Je doporučeno mít v zemi své vlastní zastoupení, distributora nebo obchodního
partnera. Není možné realizovat obchod na dálku. Vedle toho se vyskytuje možnost využít kontaktů na malgašskou
komunitu bývalých studentů buď v ČR, anebo přímo na Madagaskaru. Perspektivní se jeví například soukromá
madagaskarská firma Société Aratra, Tel.: +261 20 2229617, Fax: +261 20 2240844, E-mail: aratra@wanadoo.mg- její
ředitel Patrice Richard Rakotondrainibe studoval ČVUT. Mimo francouzštinu umí také anglicky (česky spíš už ne) a má
zájem o zastupování českých obchodních zájmů na ostrově, ať už v rámci své firmy (energetika), nebo i jako jednotlivec -
styčný bod.

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

Dovoz na Madagaskar byl plně liberalizován s výjimkou zboží, které vláda považuje za strategické (zbraně, výbušniny,
drahokamy, radioaktivní produkty apod.), a telekomunikačních zařízení, které vyžadují předběžné schválení kvůli
kompatibilitě.

Importéři musí před uskutečněním dovozu odevzdat financující bance Fiche Statistique d´Importation, spolu s proforma
fakturou, a kopii poslat na ministerstvo obchodu.

Požadované dokumenty při dovozu:
• faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, balicí list, dovozní deklarace, osvědčení o

původu zboží, potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním

Většina vývozu je liberalizována; exportní povolení je nutné pro některé živočišné a rostlinné druhy, uvedené v
mezinárodní dohodě CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Omezení (zákaz vývozu) se
vztahuje např. na krokodýlí kůže, živá zvířata a orchideje.

Požadované dokumenty při vývozu:
• faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, osvědčení o původu zboží, fytosanitární

osvědčení (jestliže vyžadováno), příslib repatriace devizových zisků, balicí list, vývozní deklarace, celní deklarace,
potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním (jestliže je vyžadováno), AGOA Textile
Visa (od madagaskarské Celní správy; v případě požadovaného bezcelního vstupu na trh v USA)
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Ochrana domácího trhu

Jako většina rozvojových zemí, také Madagaskar získává významný podíl státních příjmů z cla, dovozních daní, vč. DPH
vypočítávané při dovozu. Dle Finančního zákona z roku 2001 jsou následující sazby dovozní daně: 5 % na výrobní
prostředky, 30 % na luxusní zboží a dále dle komodit: alkohol, zápalky a maziva 20 %, tabák a tabák. výrobky 24 %, mouka
30 % a mléčné výrobky 35 %. Přestože byly v posledních letech sazby sníženy, jsou daně a clo stále relativně vysoké.
Madagaskar však nemá žádné významné netarifní překážky v přístupu na svůj trh.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Není problém najmout prostory ani zaměstnance, to lze často i před získáním definitivního povolení. Pevných telefonních
linek se nedostává, ale dobře funguje síť mobilních telefonů.

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

Marketing a reklama je na Madagaskaru teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou: billboardy, letáčky a
inzerce v novinách, rádiu a televizi. Většina reklamy je pod evropským (francouzským) vlivem. Kvalita kampaní je různá i
vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Madagaskar je členem Pařížské konvence (1936), Bernské konvence (1966), tzv. Patent Cooperation Treaty (1978), TRIPS a
Dohody z Nice.

Instituce, které zodpovídají za dodržován práv duševního vlastnictví jsou:

• Malagasy Office of Industrial Property (OMAPI)
• Malagasy Office of Copyrights (OMDA)

6.6 Trh veřejných zakázek

Vláda inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor; některé jsou jen pro místní firmy,
jiné i pro zahraniční účastníky. Z nich mají největší šanci francouzské společnosti; české firmy s kontakty na Francii se však
mohou případně zapojit jako subdodavatelé.

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

Investoři a obchodníci na Madagaskaru čelí právnímu prostředí, ve kterém je ochrana soukromého vlastnictví stejně jako
vymahatelnost podmínek kontraktu na nízké úrovni (nedostatečné zákony, jejich malá znalost, nejednoznačnost výkladu a
slabé donucovací prostředky).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
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Na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo
slovensky. Někteří z nich zůstali u nás i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím
starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce (kteří nyní jezdí na ostrov z Česka jako jediní). Český element je
nyní také zastoupen v kanceláři prezidenta.

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

Vízové povinnosti jsou zbaveni pouze občané některých afrických zemí. Jinak vydávají víza zastupitelské úřady (ZÚ) a
konzuláty Madagaskaru v zahraničí. Pro ČR je příslušné madagaskarské velvyslanectví v Moskvě:

Ambassade de la République de Madagascar
Fédération de Russie
119034 Moscou, Kursovoy pereulok 5
Tel.: +7 095 2900214
Fax: +7 095 2023453

Jednorázové turistické vízum do 30 dnů je možno získat při příjezdu na letišti Ivato v Antananarivo zdarma (na dobu 2
měsíců za 60 USD, na dobu 3 měsíců za 84 USD), ale doporučujeme ověřit aktuální situaci u zastupitelského úřadu
Madagaskaru, zda se podmínky pro přicestování nezměnily. Při žádosti o vízum je nutné předložit zpáteční letenku. Velice
přísně se kontroluje platnost víza. Při jeho překročení hrozí vězení a eventuální deportace.

Jediná doporučeníhodná doprava na Madagaskar a zpět je letecká.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnání zahraniční resp. českých občanů na Madagaskaru je potřeba si vyřídit pracovní vízum na velvyslanectví
Madagaskaru v Moskvě, které má ČR na starosti.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici a doporučuje se i očkování proti žloutence A a (při delším pobytu) B. Malárie se
vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů (listopad-březen) a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika.
Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat, maso intenzívně vařit. Vzhledem k
množství Evropanů (cca přes 20 tis. Francouzů) lze předpokládat dobré podmínky poskytování lékařské péče na drahých
klinikách, ale při vážnějších obtížích se doporučuje - pokud to dovoluje zdravotní stav - odjet 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 Madagaskar 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: Mgr. Viktor Dolista, Ing. Kristýna Chvátalová (zaměření zejména na Angolu a Mosambik)
tel.: 0027-12-431 2389
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`

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

•
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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Madagaskar

16/18 http://www.businessinfo.cz/madagaskar © Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
mailto:kristyna_chvatalova@mzv.cz
mailto:odev@mzv.cz
http://www.mzv.cz
http://www.businessinfo.cz/madagaskar


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

• tísňové volání: 117

Vybrané nemocnice

• Croix-Rouge Malagasy: +261 34 14 221 56
• Hopital d`Anosy: (+261) 0202242346

Hasiči

• tísňové volání: 117

7.4 Internetové informační zdroje

• assemblee-nationale.mg (parlament; francouzsky, anglicky)
• madagascar.gov.mg (vláda, resp. úřad premiéra; angl., fr.)
• industrie.gov.mg (ministerstvo průmyslu a řemesel; fr.)
• justice.gov.mg (min. spravedlnosti; fr.)
• refer.mg/edu/minesup (min. vysokého školství; fr.)
• cite.mg/mine (min. energetiky a dolů; fr.)
• communication.gov.mg (min. komunikace a informací; fr.)
• instat.mg (statistický úřad; fr.)
• madagascar-tourisme.com (úřad na podporu turistiky; fr.)
• parcs-madagascar.com (národní parky a přírodní rezervace; fr.)
• onu.mg (stránka OSN pro Madagaskar; fr.)
• refer.mg (odkazy na další madag. webové stránky; fr.)
• fasp.mg (fond podpory soukr. sektoru; fr., angl.)
• cite.mg (centrum tech. a ekon. informací; fr.)
• wanadoo.mg, www.simicro.mg, www.online.mg, www.sinergic.mg, www.vitelcom.mg (poskytovatelé internetu; fr.)
• madagascarnews.com (zprávy, aktuality; angl.)
• madagascar-tribune.com (noviny; fr.)
• madagascar-contacts.com (podnikání; fr.)
• bmoi.mg (banka; fr.)
• telma.net (Telecom Malagasy; fr.)
• airmadagascar.info(letecká společnost Air Madagascar; angl.)
• univ-antananarivo.mg (univerzita; fr.)
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http://www.communication.gov.mg
http://www.instat.mg
http://www.madagascar-tourisme.com
http://www.parcs-madagascar.com
http://www.onu.mg
http://www.refer.mg
http://www.fasp.mg
http://www.cite.mg
http://www.wanadoo.mg
http://www.simicro.mg
http://www.online.mg
http://www.sinergic.mg
http://www.vitelcom.mg
http://www.madagascarnews.com
http://www.madagascar-tribune.com
http://www.madagascar-contacts.com
http://www.bmoi.mg
http://www.telma.net
http://www.airmadagascar.info
http://www.univ-antananarivo.mg
http://www.businessinfo.cz/madagaskar


• lft.mg (francouzské lyceum; fr.)
• usmission.mg (velvyslanectví USA na Madagaskaru; angl.)
• vanilla-export.com (vývozce vanilky; angl.)
• madagascar-guide.com (turistika, kultura; fr.)
• web-madagascar.com (turistika, hotely; fr., angl.)
• malgaches.com (turistika; fr.)
• madagascar-on-bike.com (turistika; fr., angl., něm.)

Jednou z mála oficiálních stránek o Africe (a Madagaskaru) v češtině je: www.afrikaonline.cz

Českými stránkami věnovanými přímo Madagaskaru jsou: //mujweb.cz/www/kecedar/madag
//vesmir.msu.cas.cz/madagaskar

Českou stránkou věnovanou pomoci Africe je: www.humanitasafrika.cz

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE
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