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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
V březnu 2018 vypršel druhý pětiletý mandát bývalého prezidenta Ian Khamy, který z úřadu podle ústavy odstoupil. Až do
všeobecných voleb v říjnu 2019 zemi povede bývalý viceprezident Mokgweetsi Masisi. Vládní strana Botswana Democratic
Party před volbami představila svůj program Vision 2036, podle kterého by měla Botswana do roku 2036 dosáhnout
postavení vysoko příjmové země. Hlavní témata vlády i opozice jsou v zásadě totožná: diverzifikace ekonomiky a boj proti
nezaměstnanosti, jejíž míra je na úrovni 18 %, přičemž mezi mladými do 35 let činí nezaměstnanost dokonce 40 %. Trvá
značná ekonomická závislost země na těžbě nerostného bohatství, problémem je i vysoká míra společenské nerovnosti,
nedostatek perspektivy pro mládež a relativní slabost základní infrastruktury. Země nicméně nadále patří mezi
nejstabilnější a nejlépe fungující státy v subsaharské Africe.

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

Botswanská republika (Botswana, ang. Republic of Botswana)

Hlavou státu je prezident Mokgweetsi Masisi, který zemi převzal dne 1. 4. 2108 jako viceprezident po odstoupivším Ianu
Khamovi, jež působil ve funkci po dvě pětiletá funkční období od 1. dubna 2008. Mokgweetsi Masisi povede zemi až do
prezidentských voleb v říjnu 2019. Prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Botswanské republiky.

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

Počet obyvatel: 2,25 milionu (2016)
Míra porodnosti (na 1000 obyv.): 23,56 %
Roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 %

Národnostní složení:

• 79% - Tswana
• bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), bušmeni (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

• 30 % - tradiční animistická náboženství
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• 70 % - křesťané

Zdroj: worldbank.org

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

2013 2014 2015 2016 2017

HDP/obyv. (USD,
běžné ceny, dle
MMF)

7 173 7 728 6 785 7 270 7 876

HDP (mld. USD,
běžné ceny, dle
MMF)

14,9 16.3 14,4 15,7 17,1

HDP růst (%) 11,3 4,1 -1,7 4,3 2,1

Inflace (%, dle
MMF)

4,1 3,7 3,1 3,0 2,9

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

V letech pro roce 2010 zaznamenávala ekonomika nebývalý úspěšný růst způsobený mj. zvýšenou poptávkou po
diamantech v po krizovém období, v roce 2015 naopak došlo ke zpomalení růstu způsobeném oslabením poptávky po
diamantech a poklesem cen surovin, které se podílejí na HDP z více než 80 %. Během roku 2016 došlo k mírnému oživení
ekonomiky díky růstu exportu a projektům mimo těžební průmysl. Do budoucna se očekává výraznější růst díky
projektům v infrastruktuře, výstavbě elektráren, škol aj. Podobně jako další země regionu jižní Afriky Botswana zažívá
největší sucha za posledních několik let, která mohou mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku země.

Díky relativně úspěšné restriktivní politice centrální banky a nízkým cenám ropy se daří snižovat úroveň inflace, která je v
současné době na úrovni okolo 3 %. Spadá tedy tak do inflačního cíle, který je mezi 3-6 %. Finanční sektor země je
stabilní a dobře kapitalizovaný. Od října 2017, kdy došlo k poslednímu snížení ze strany centrální banky, se úrokové sazby
drží na úrovni 5 %.

Z pohledu Global Competitiveness Report 2017/2018 si Botswana v žebříčkurenceschopnosti zemí polepšila o 1 příčku na
63. místo ze 137 hodnocených zemí (přičemž zůstala na čtvrtém místě mezi zeměmi subsaharské Afriky za Mauriciem,
Jižní Afrikou a Rwandou).

I přes dlouhodobý růst se země potýká s vysokou mírou chudoby a nerovnosti distribuce příjmů. I když se daří míru
chudoby snižovat, v roce 2016 jí bylo zasaženo 16 % obyvatel země. Nezaměstnanost dosahovala v březnu 2018 necelých
18 % a země je zasažena epidemií HIV/AIDS (postižena je více než pětina dospělého obyvatelstva).

Botswana má rozsáhlé zásoby uhlí, s ohledem na změnu klimatu však musí hledat další možnosti pro výrobu elektrické
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energie (průzkumy zásob plynu). Země se již několik let snaží vymanit z energetické závislosti na dovozu energie
(především z Jižní Afriky), zatím se však se potýká s problémy při rekonstrukcí elektrárny Morupule B, která se stále
opožďuje. Pokud jde o obnovitelné zdroje energií, náklady na výrobu solární energie a dodávky do sítě jsou dosud velmi
vysoké, ale s vývojem technologií se snižují. Botswana tuto možnost aktivně zkoumá. Do roku 2020 by se podle
prohlášení vlády měla Botswana dostat z energetické krize a být schopna naopak elektřinu vyvážet, nicméně je otázka,
zda se vládě tento závazek podaří splnit. Za perspektivní obory je považována těžba mědi, uranu a uhlí – podmínkou pro
jejich úspěšný rozvoj jsou však investice do infrastruktury včetně železniční.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy státního
rozpočtu (mil.
BWP, pula)

49 007 55 958 47 473 55 051 59 177

Výdaje státního
rozpočtu (mil.
BWP, pula)

41 730 50 564 54 411 56 971 58 386

Saldo (mil. BWP,
pula)

5 054 2 919 -8 766 -1 303 2 070

Zdroj: MMF, databáze WEO květen 2018

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

2013 2014 2015 2016 2017

Platební bilance
(mld. USD)

1,32 2,49 1,12 1,82 1.85

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

-4,5 -9,3 -8,0 -3,4 -2,7

Zahraniční
zadluženost (mld.
BWP, pula)

7,27 5,39 -6,93 -1,92 0,79

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Botswaně je relativně vyspělý. Působení řady zahraničních komerčních bank a poměrně efektivní
centrální řízení dodává bankovnímu sektoru potřebnou stabilitu. Taktéž poskytované finanční služby jsou na dobré úrovni.
Převod financí do zahraničí není regulován. Seznam komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách
centrální banky Bank Of Botswana. Patří k nim například:
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• Barclays Bank of Botswana Ltd. (založena 1950 - britská banka Barclays Bank)
• Standard Chartered Bank Botswana Ltd. (založena 1950 - britská Standard Chartered Bank)
• First National Bank of Botswana Ltd. (založena 1991 - jihoafrická First National Bank)
• Stanbic Bank Botswana Ltd. (založena 1992 - jihoafrická Standard Bank)
• Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (založena 2000 - indická Bank of Baroda)
• Bank of India (Botswana)

Dále zde působí řada nebankovních finančních institucí na podporu rozvoje Botswany, které jsou většinou v rukou státu.
Jsou to např.:

• National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
• Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
• Botswana Savings Bank (venkovské oblasti - využívá poštovní sítě)
• Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli -

formou úvěrů i kapitálového podílu)

Také pojišťovnictví se rozvíjí a v zemi působí celá řada pojišťoven.

1.7 Daňový systém

Daňové příjmy nejsou pro státní rozpočet Botswany rozhodující příjmovou položkou. Výše daňe z přidané hodnoty (VAT)
je 12 %. Daň z příjmu právnických osob činí 22 %, pro nerezidentní společnosti je však daň z příjmu 30 % (výhodnější se
tak stává založit v Botswaně dceřinou firmu než působit na tomto trhu prostřednictvím pobočky zahraniční firmy). Pro
výrobní společnosti činí daňová sazba 15 % (v případě schválených aktivit). Vedle toho existují tzv. zvláštní ekonomické
zóny (Special Economic Zones), do kterých se vláda snaží nalákat investory mj. pomocí daňových pobídek. Investoři v
těchto zónách mají po určitou dobu zvýhodněný daňový režim. Bližší informace na webových stránkách Botswanského
investičního a obchodního centra, BITC.

Některá rozvojová odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z
příjmu na 15 %. Sazba srážkové daně z dividend činí 7,5 %. Bližší informace viz také na webu LexAfrica.com.
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2. Zahraniční obchod a investice
Hlavní exportní komoditou jsou diamanty (až 88 % hodnoty exportu) a drahé kovy, případně hovězí maso, naopak
Botswana dováží ropu, motorová vozidla a elektřinu. Bilance zahraničního obchodu tak do značné míry závisí na ceně
surovin. Nejvýznamější odběratelé botswanského zboží jsou Belgie, Indie, Jižní Afrika, Namíbie a Spojené arabské emiráty.
Země nejvíce dováží z Jižní Afriky, Namíbie, Kanady, Číny a Belgie.

Zatímco v roce 2016 byla podle Africa Attractiveness Index Botswana sedmou nejatraktivnější africkou zemí pro zahraniční
investory, v roce 2017 si země pohoršila na desátou příčku. Podle hodnocení Doing Business pro rok 2018 je Botswana na
81. příčce ze 190 hodnocených ekonomik (pokles o 10 míst oproti roku 2017). Botswana i přes pokles zůstává jednou z
nejatraktivnějších zemí pro zahraniční investory na kontinentu.

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

Vývoz (mld. USD) 7, 92 8,51 6,28 6,37 5,90

Dovoz (mld. USD) 8,01 7,75 6,93 5,87 5,56

Saldo (mld. USD) -0,08 0,76 -0,65 0,50 0,34

Zdroj: Economist Intelligence Unit

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je jedním z klíčových obchodních partnerů Botswany, která využívá výhod preferenčního režimu s EU (v
rámci dohody o ekonomickém partnerství, tzv. EPA, v platnosti od roku 2016). Export na trhy zemí EU činí 20 % veškerého
exportu. Botswana má navíc s EU vysoce aktivní obchodní bilanci, která za rok 2017 činila 1,1 mld. EUR (podle Eurostatu).
Dalšími významnými dovozci zboží z Botswany jsou Indie (15 %), Jižní Afrika (14 %) a Namibie (12 %). Dominantním
dovozcem do Botswany je JAR (65 %), následovaná Namíbií (11%) a Evropskou unií (7 %).

2.3 Komoditní struktura

Botswanská ekonomika je relativně otevřená. Hlavní vývozní položkou jsou diamanty (až 88 % exportu), dále
měděno-niklová ruda, hovězí maso a textilní výrobky.
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V dovozu jsou vedle elektřiny a rafinované ropy hlavními položkami motorová vozidla, stroje a elektrická zařízení,
potraviny a nápoje, dopravní zařízení, chemické a gumárenské výrobky a také dřevařské a papírenské výrobky.

Více na webových stránkách ITC Trade Map či The Observatory of Economic Complexity.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Botswanská vláda poskytuje zahraničním investorům celou řadu investičních pobídek ve formě poskytnutí pozemku k
dlouhodobému pronájmu či po daňové slevy a prázdniny aj. Více informací o konkrétních investičních pobídkách a
zónách naleznete na stránkách agentrury ministerstva pro investice, obchod a průmysl - Obchodního a investičního
centra Botswany, Botswana Investment and Trade Centre (BITC).

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

Cílem vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od závislosti na nerostných surovinách a zaměřit průmyslovou politiku
více na produkcí zboží (textil, oděvy, kožené výrobky, výrobky ze skla, informační technologie, farmaceutický průmysl) a
služeb (cestovní ruch), jež by vytvořily přirozenou alternativou ke stávajícímu exportu, snížily závislost země na dovozu
zboží a v neposlední řadě vytvořily nová pracovní místa. Proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre
(BITC) se snaží o prosazení Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu. Jako prioritní oblasti
pro investice uvádí kromě těžebního průmyslu zemědělství, energetiku, vzdělávání, ICT, turistiku, infrastrukturu a
zdravotnictví. V roce 2016 činil celkový objem přímých zahraničních investic 144 mil. USD, což znamenalo pokles oproti
roku 2015 o 25 %. Nejvíce investic směřuje do těžebního sektoru, nicméně stále více finančních prostředků míří do
bankovnictví, pojišťovnictví a služeb. Největšími investory v Botswaně jsou země Jihoafrické celní unie (SACU) v čele s JAR,
dále EU, Kanada a Zimbabwe(!). Zdroj: santandertrade.com

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

Investiční podmínky dané legislativou jsou relativně vstřícné pro zahraniční firmy a jsou upraveny zákonem Botswana
Export Development and Investment Authority Act z roku 1997. Formálně podřízená ministerstvu působí agentura na
podporu zahraničních investic, Botswana Investment and Trade Centre, BITC, původně nazvaná Botswana Export
Development and Investment Authority (BEDIA). Činnost a služby této agentury BITC lze přirovnat k českým organizacím
CzechInvest a CzechTrade. Mnohé společnosti jsou v Botswaně zapojeny do odvětví cestovního ruchu. HATAB (Asociace
hotelnictví a cestovního ruchu Botswana) působí jako zastřešující správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB
legislativní otázky a připravované vládní předpisy týkající se zejména investic v sektoru turismu (ubytovací služby, letecká
doprava, pohostinství aj.).
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3. Vztahy země s EU
Botswana je jednou z nejprozápadněji orientovaných zemí subsaharské Afriky, vztahy s Evropskou unií jsou korektní a
nejsou zatíženy nevyřešenými otázami. Botswana je pro EU stále v mnoha oblastech partnerem zaujímajícím tradičně
velmi podobné či identické pozice, počítaje v to otázky mezinárodního soudu (ICC) či podporu lidských práv. Země je
příjemcem dotací EU na rozvoj v rámci programů European Development Fund, EDF a European Investment Program, EIP.
V roce 2017 Botswana opětovně odmítla snahy EU (a dalších zemí) o zrušení trestu smrti.

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

Delegation of the European Union to Botswana and SADC
fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2 (Main Mall), Gaborone
poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel. +267-391 4455
Fax +267-391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Botswana je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, 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. Jakožto členská země
Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Botswana aktivně podílela na jednání o tzv. Dohodě o ekonomickém
partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC, která byla završena v červenci 2014 a podepsána v červnu
2016). Obchodní bilance Botswany s EU je značně pozitivní. V roce 2017 vyvezly botswanské firmy do zemí EU zboží v
hodnotě 1,4 mld. EUR, ve stejném roce bylo do Botswany dovezeno zboží z EU v hodnotě 0,3 mld. EUR.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) je Botswana zapojena do dalších programů
EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. Prehled projektů v Botswaně na webu evropské komise.
Evropská investiční banka (EIB) je aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky.
Informace o projektech jsou zveřejněny na stránkách Delegace Evropské Unie v Gaborone.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Vzájemná obchodní výměna mezi Botswanou a ČR zdaleka nedosahuje svého potenciálu, byť v posledním roce došlo k
jejímu nárůstu. Oživením ve vzájemných vztazích mezi ČR a Botswanou byla návštěva náměstka ministra zahraničí L.
Kauckého a náměstka ministra obrany T. Kuchty v Gaborone v srpnu 2017. Součástí delegace byl podnikatelský doprovod
složený ze zástupců českých firem. V sídle Botswanského investičního a obchodního centra se uskutečnil podnikatelský
seminář za účasti náměstka pro investice, obchod a průmysl Botswany, náměstkyně ministra obrany, spravedlnosti a
bezpečnosti, zástupců velení vojenských složek včetně velitele Botswanských ozbrojených sil. Před podepsáním je
smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Botswanou a ČR, k jejímuž podpisu jsou obě strany připraveny.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz (tis. USD) 860 629 534 803 9 942

Dovoz (tis. USD) 244 860 1 961 2 780 712

Bilance (tis. USD) 617 -231 -1 426 -1 977 9 229

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu, ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U vývozu do Botswany tvoří nejhodnotnější položku turbíny na vodní páru, dále kohouty, ventily, procesorové, diskové
jednotky, redukční ventily, tabule či skříně, pytlový papír, kabely z optických vláken, centrální paměťové jednotky a další
produkty z oblasti elektrotechnického vybavení. U dovozu do ČR se nejvíce prosazuje hovězí maso, dále kufry, pouzdra,
mazací přípravky.

Období Kód zboží Vývoz - název zboží Kód země Stat. hodnota
USD(tis.)

2017 8406 Turbiny na páru
vodní nebo jinou

BW 5 377

2017 8481 Kohouty ventily aj
pro potrubí kotle
vany aj

BW 1 258

2017 8537 Tabule, panely, BW 1 002

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Botswana

9/18 http://www.businessinfo.cz/botswana © Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

http://www.businessinfo.cz/botswana


ovládací stoly, pulty,
skříně a jiné základny

2017 8471 Stroje automat zprac
dat jednotky snímače
ap

BW 499

2017 7308 Konstrukce části
desky tyče aj z železa
oceli

BW 320

2017 8467 Nářadí ruční
pneumatické s
motorem ne elektr

BW 271

2017 7326 Výrobky ostatní z
železa oceli

BW 155

2017 8544 Izolované (též s
lakovaným
povrchem) dráty

BW 104

2017 8302 Úchytky kování
věšáky háčky ap z
kovů obec

BW 100

2017 8412 Motory pohony
ostatní

BW 89

Období Kód zboží Dovoz - název zboží Kód země Stat. hodnota
USD(tis.)

2017 0201 Maso hovězí čerstvé
chlazené

BW 657

2017 0202 Maso hovězí
zmrazené

BW 42

2017 3403 Přípravky mazací BW 11

2017 4202 Kufry aktovky brašny
pouzdra kazety vaky
apod

BW 3

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není ze strany zastupitelského úřadu evidována.

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

Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a relativní neznalosti jeho specifik nejsou zatím české firmy
dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Pokud je zastupitelskému úřadu známo, není v
zemi finalizován žádný joint-venture, ani investice.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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• V minulosti existovala nyní již neplatná Obchodní dohoda podepsaná v Gaborone v lednu 1985 a ukončená v
souvislosti se vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou o partnerství
mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) včetně Botswany. V říjnu 2016 vstolupila v
platnost prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. EPA), mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového
společenství, SADC.

• Dohoda o vědecko-technické spolupráci - podepsána v Gaborone v červnu 1984.
(Pozn.:Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která byla schválena oběma stranami, je de facto připravešna k
podpisu.)

Zdroj: Evidence mezinárodních smluv MZV ČR

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska české rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován žádný
bilaterální projekt. V ČR studují botswanští studenti medicíny za stipendia poskytovaná botswanskou vládou.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapa oborových příležitostí botswanský trh nezpracovává.

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

Jako perspektivní je možno vidět lékařské přístroje, ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody
(vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti šetřit s ní), turbíny, motory, strojírenské položky především pro
těžební průmysl aj.

5.2 Kalendář akcí

Portál BusinessInfo.cz obsahuje základní přehled a kalendář akcí v Botswaně. Pro aktuální informace o akcích
koordinovaných Velvyslanectvím ČR v Pretorii popř. CzechTrade Johannesburg prosím sledujte jejich webové stránky.
V kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Botswaně.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Botswanský trh je relativně malý a silně propojený se sousední JAR. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem
jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na
výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady,
který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám. Důležitou otázkou, kterou místní partneři kladou, a kterou je
potřeba před vstupem na trh vyřešit, je záruční servis a řešení reklamací.

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

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupcůznalých místního prostředí
případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost při
volbě platebních podmínek (doporučuje se dokumentární akreditiv). Většina významnějších firem má úzké napojení na
jihoafrické případně jiné nadnárodní společnosti. Z toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v
zahraničí.

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

Převážnou většinu komodit je možno dovážet do Botswany volně, pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít
dovozní povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Přehled dovozních i vývozních
požadavků a tarifů včetně aktuálí výše DPH stanovuje daňový úřad Botswany, Botswana Unified Revenue Service. Celní
tarify je možné najít podle HS kódů taktéž v databázi Evropské komise Market Access Database, volně přístupné v zemích
EU.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrovat firmu v Botswaně je relativně jednoduché. V oblasti podpory podpory zahraničních investic do země působí
agentura ministerstva pro investice, obchod a průmysl Botswana Investment and Trade Centre (BITC), jež má centrálu v
Gaborone a několik zahraničních kanceláří (v JAR v Johannesburgu, v Londýně). V případě, že český subjekt uvažuje o
založení vlastní kanceláře, reprezentace či společného podniku v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této
investiční agentury. BITC poskytuje „one-stop” centrum služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera
pro joint-venture, informace o pobídkách, sektorových příležitostech aj.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů
úspěchu na trhu. V oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na
profesionální úrovni. V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou
vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.) a stále častěji v
elektronických médiích.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mezinárodní úmluvy: Botswana je členem ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization); Úmluvy
WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT; WCT
(WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty).

Ochranné známky: Požadavky na její zápis: plná moc (v angličtině); 2 výtisky ochranné známky; úplné údaje o žadateli;
seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se ochranná známka uplatňuje; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným
anglickým překladem. Ochrana je dvacet let a začíná běžet od data podání žádosti. Obnova: každý rok. Zahraniční
žadatelé musí žádost o zápispředložit prostřednictvím místního zástupce.

Patenty: Typy patentů: vynálezy a patenty PCT (mezinárodní přihláška); požadavky na podání:

• vynálezy - plná moc (v angličtině);veškeré údaje o vynálezci a žadatelích; specifikace, požadavky, abstrakt vangličtině;
patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; doklad o přednostním právu spolu s
ověřeným anglickým překladem;

• patenty PCT - plná moc (v angličtině); veškeré údaje o žadateli; popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp.
výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; kopie zveřejněné mezinárodní rešerše; kopie zveřejněné mezinárodní
přihlášky; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Doba platnosti patentu je dvacet let
od data podání přihlášky. Obnova: každý rok (v den podání nebo datum vzniku práva přednosti).

Autorské právo: Botswana je členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, což znamená, že je možné
chránit autorská díla v zemi v rámci jedné žádosti, stejně jako ve všech ostatních členských zemích (více než 160 zemí).
Právní základ: Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena tzv. „Local Procurement Programme", na základě kterého má být rezervováno ne
více než 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a střední firmy zapojené v programu. Aby se firma
kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25% místního kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií - roční obrat
mezi 0,2 až 5 mil. BWP, méně než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. BWP. Firma kvalifikovaná v rámci
tohoto programu se může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele. Bližší informace o veřejných
zakázkách v Botswaně naleznete na webu undo.org, dále na vládním portále gow.bw.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

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

Vzhledem k ekonomickému i národnostnímu propojení s JAR jsou prostředí i jednání dosti podobné. Právní systém je
také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní situace, kriminalita, je nicméně podstatně lepší, i když i v Botswaně je nutno
věnovat zvýšenou pozornost této problematice (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v
bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je značně nižší než v sousední JAR, přičemž vláda se věnuje jejímu
dalšímu omezování, nicméně transparence státních zakázek není dostatečná. Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských
standardů. Před cestou na jednání s botswanským partnerem každopádně doporučujeme nastudovat Desatero pro
obchodní jednání s africkými zeměmi.

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

Víza k cestě do Botswany se vydávají na velvyslanectví Botswanské republiky v Londýně, nicméně dají se zakoupit na
mezinárodním letišti či na hranicích. S účinností od června 2017 je při vstupu do Botswany požadováno zaplacení
poplatku ve výši 30,- USD. Poplatek se platí při vstupu do země na všech hraničních přechodech; poplatek lze zaplatit v
hotovosti nebo debetní či kreditní kartou v určených platebních automatech. Tato povinnost se týká všech návštěvníků
Botswany; nevztahuje se na občany Botswany a občany zemí Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Potvrzení o
zaplacení je platné 30 dnů a během platnosti může sloužit pro více vstupů. Více informací lze získat na webu Botswana
Tourism nebo na lince +267 391 31 11 Ministerstva životního prostředí, ochrany přírodních zdrojů a turistiky Botswany.

Cestující mohou bezcelně dovézt: 2 litry vína, 1 litr lihovin, 200 ks cigaret, 20 ks doutníků, 250 gramů tabáku, 50 ml
parfémů a 250 ml toaletní vody. Zbraně musí být licencované a musí být deklarovány při příjezdu. Není omezeno
množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Botswaně
jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších
oblastech omezeně - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na místní pula (BWP)
je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách,
protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. V Botswaně se vyskytuje malárie (v hlavním městě Gaborone
nikoliv, což je však výjimka), na severu v distriktu Chobe se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou
nemoc.

Časový posun: +1 hod., v době letního času stejný čas jako v ČR. Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí
vlevo. Mezinárodní provolba: +267.

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému dobrovolné registrace do zahraničí ministerstva
zahraničních věcí, DROZD MZV ČR.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení
na stránkách vládního portálu Botswany.
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Botswaně je zdravotní péče rozdělená na státní a soukromou, byť cizinci dlouhodobě pobývající v zemi mají nárok
státní zdravotní péči využívat, všeobecně se cizincům doporučuje vyhledávat privátní zdravotní zařízení. Bližší informace
na stránkách ministerstva zdravotnictví.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Botswana

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

http://www.moh.gov.bw/
http://www.moh.gov.bw/
http://www.businessinfo.cz/botswana


7. Kontakty
Pro Botswanu je akreditováno velvyslanectví ČR v Jihoafrické republice v Pretorii, v zemi působí taktéž honorární
konzulát ČR v Gaborone.

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 Botswanu je příslušný zastupitelský úřad v Pretorii.

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: +27-12-431 2380, fax: +27-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria
Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko

Velvyslanec: JUDr. Michal Král

Ekonomický úsek:
Mgr. Viktor Dolista (agendy: Botswana, Jižní Afrika, Lesotho, Namibie, Svazijsko)
Ing. Kristýna Chvátalová (agendy: Angola, Madagaskar, Mauricius, Mosambik)
tel.: +27-12-431 2385, +27-12-431 2389
email: Commerce_Pretoria@mzv.cz

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 50 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 Botswaně zastoupeny.

Další relevantní kontakty v ČR:

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

Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027

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: 999
Hasiči: 998
Záchranná služba: 997

7.4 Internetové informační zdroje

• Vládní portál s odkazy na všechny instituce www.gov.bw
• Databáze botswanských právních aktů www.elaws.gov.bw
• Botswana Institute for Development Policy Analysis (informace z ekonomiky a společnosti)
• Nezávislý týdeník Mmegi
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