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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

Kabinet se skládá z ministrů se samostatným portfoliem a tzv. státních ministrů s dílčími pravomocemi, spadajícími pod
úřad některého z ministrů. Předsedkyně vlády Sheikh Hasina zároveň zastává úřad ministryně obrany a vede ministerstvo
energetiky.

Jméno Ministerstvo

Abul Maal Abdul Muhith Ministerstvo financí

Amir Hossain Amu Ministerstvo průmyslu

Tofail Ahmed Ministerstvo obchodu

Begum Matia Chowdhury Ministerstvo zemědělství

Asaduzzaman Khan Ministerstvo vnitra

Mohammed Nasim Ministerstvo zdravotnictví a rodiny

Syed Ashraful Islam Ministerstvo pro veřejnou správu

Mosharraf Hossain Khandker Ministerstvo pro místní správu a zemědělské záležitosti

Nurul Islam Ministerstvo pro záležitosti Bangladéšanů v zahraničí

A.K.M Shajahan Kamal Ministerstvo civilního letectví a turistiky

Principal Matior Rahaman Ministerstvo pro náboženské záležitosti

Eng. Mosharraf Hossain Ministerstvo bydlení a veřejných prací
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A.K.M. Mozammel Huq Ministerstvo pro záležitosti osvobozenecké války

Narayon Chandra Chanda, Ministerstvo rybolovu a chovu

Md. Emaz Uddin Pramanik Ministerstvo textilu a juty

Obaidul Quader Ministerstvo pozemní dopravy a mostů

Hasanul Haq Inu Ministerstvo informací

Anwar Hossain Manju, Ministerstvo vodních zdrojů

Anisul Islam Mahmud Ministerstvo životního prostředí a lesů

Nurul Islam Nahid Ministerstvo školství

Shajahan Khan Ministerstvo lodní dopravy

Anisul Huq Ministerstvo spravedlnosti a parlamentních záležitostí

Mofazzal Hossain Chowdhury Maya, Bir Bikram Ministerstvo pro přírodní katastrofy a krizový
management

Abul Hassan Mahmood Ali Ministerstvo zahraničí

Md. Mazibul Hoque Mujib Ministerstvo železnic

A H M Mustafa Kamal Ministerstvo plánování

Mostafizur Rahman Ministerstvo základního vzdělávání

Asaduzzaman Noor Ministerstvo kultury

Yeafesh Osman Ministerstvo vědy a technologií

Shamsur Rahaman Sherif Ministerstvo půdy

Md. Qamrul Islam Ministerstvo potravin

Mosharraf Hossain Khandker Ministerstvo pro sociální blaho
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 157 826 578 (odhad 2017)
• Průměrný roční přírůstek: 1,04 % (odhad 2017)
• Průměrný věk: 26,7 let (odhad 2017)

Věková struktura:

věková skupina počet obyv. (muži) počet obyv. (ženy) souhrnně v % z celku

0-14 22 283 780 21 521 977 27,76 %

15-54 45 403 557 47 856 257 59,08 %

Nad 55 9 071 933 10 689 074 13,16 %

Bangladéši se daří snižovat populační přírůstek, který brzdí reálný hospodářský růst země, stále však podle odhadu z roku
2017 připadá 18,8 porodů/1000 obyvatel a 5,4 úmrtí na 1 000 obyvatel.

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 (mld. USD) 496,6 536,5 577 628,4 686,5

Meziroční růst
HDP (%)

5,9 6 6,5 6,9 7,3

HDP na obyv. (v
tis. USD)

1 010 1 070 1 190 1 330 1 532

Míra inflace (%) 7,5 7,0 6,2 5,7 5,7

Nezaměstnanost
(%)

5 5 4,9 4,9 4,1

Očekávaný vývoj v teritoriu

Ekonomický vývoj země bude ovlivněn několika zásadními faktory.

Prvním faktorem je vnitropolitický vývoj. Politická scéna je výrazně polarizována, je velmi napjatá a nejsou vyloučeny
násilné střety doprovázející nadcházející podzimní parlamentní volby. Případná politická a mocenská krize, doprovázená
extremistickými činy by měla negativní vliv na rozvoj hospodářství a na zahraniční investice, které do země přijdou pouze
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za podmínky vnitřní stability.

Dalším faktorem je rohingská uprchlická krize. Přítomnost 700 000 uprchlíků klade enormní požadavky na zajištění jejich
živobytí a omezuje vynakládání ekonomických zdrojů.

Dalším faktorem jsou možné nepříznivé klimatické jevy. Země každý rok čelí monzunům způsobujícím rozsáhlé záplavy a
sesuvy půdy. V červnu 2017 postihly zemi největší sesuvy půdy od roku 2007. V srpnu pak Bangladéš postihly největší
záplavy za posledních několik desetiletí. Zaplaveno bylo 35 % zemědělské půdy. Záplavy poničily 280 přehrad, železniční
tratě, asi 2 800 km silnic a 123 mostů. Podobný scénář není vyloučen ani letos. na obnovu poničené infrastruktury a
obnovu zemědělství vydává Bangladéš ohromné finanční prostředky, které pak chybí jinde.

Z dlouhodobějšího hlediska může mít zpočátku negativní vliv především na obchod připravovaný vstup země z ranku
nejméně rozvinutých zemí do rozvojových zemí. I když k tomu dojde až za několik let, Bangladéš se na to již připravuje.
V případě přestupu pak země pravděpodobně přijde každoročně o zhruba 2,7 miliardy USD z exportu kvůli odlišným
tarifům. K dispozici nebude ani koncesní financování od Mezinárodní asociace pro rozvoj, součásti Světové banky, která
pomáhá nejchudším zemím světa, ani mnohostranná pomoc se zvláštními výhodami.

Problémem ekonomiky je jednostranné zaměření až závislost na textilním průmyslu, který představuje 80 % BD vývozu.
Zemi bude nadále sužovat nedostatek energie a nedostatečně rozvinutá infrastruktura. Těžkosti v procesu industrializace
způsobují také takové faktory, jako je nedostatek vody, plynu a pozemků a slabý dopravní systém. Pro rozvoj ekonomiky
jsou potřebné zvláštní ekonomické zóny. Bangladéš plánuje zřídit v příštích 15 letech 100 takových zón, které by přinesly
prostřednictvím exportu zboží 40 mld. USD.

Podle vlády a podnikatelských asociací vývoj ekonomiky negativně ovlivňují nízký příliv remitencí, krize bankovního
sektoru, vysoké zdanění spořicích účtů, nedostatky v realizaci ročního rozvojového plánu, nedostatek středně a vysoce
kvalifikovaných pracovních sil v průmyslu, nedisciplinovanost v oblasti ekonomické rovnováhy, nedostatečné
administrativní reformy, prudké zvýšení dovozu a nedostatečný export. Země podle Světové banky potřebuje realizovat
institucionální reformy, dokončit rozpracované prioritní projekty, přilákat zahraniční investice, důsledně se soustředit na
zemědělskou produkci a podporu a diverzifikaci exportu.

Také podle OSN stojí před Bangladéšem několik výzvy, které je třeba řešit, aby bylo dosaženo udržitelného přechodu z
nejméně rozvinutých zemí do zemí s nižšími středními příjmy. Jedná se například o problémy spojené s klimatickými
změnami, s vytvářením pracovních míst, urbanizací a také nerovností. OSN odhaduje, že by Bangladéš mohl přejít do
vyšší kategorie v roce 2024. V rámci přechodu je důležité, aby se Bangladéš zaměřil na nezbytnou strukturální
transformaci, inovace, zvýšení produktivity, zlepšení řízení a snížení nerovnosti.

Mezinárodní měnový fond předpovídá ekonomický růst Bangladéše v příštím fiskálním roce o 7 %. Světová banka ho
odhaduje na 6,5 %, Asijská rozvojová banka na 7 %.

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

Státní rozpočet v mld. BDT

Období 2013 2014 2015 2016 2017 (mld. USD)

Celkové příjmy 1 396 1 672,4 1 672 1 895 27,08
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Celkové výdaje 1 917 2 220 2 156 2 814 39,31

Deficit -521 -547,6 -484 -919 -12,23

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

Bilance běžného
účtu (mld. USD)

2,366 1,691 1,896 1,955 1,751

Bilance
kapitálového účtu
(mil. USD)

433,8 598 491 496,1 426,8

Bilance
finančního účtu
(mld. USD)

2,6 2,8 5,2 1,5 1,31

Devizové rezervy
(mld. USD)

18,09 21,46 26,42 29,77 33,66

Celkový
zahraniční dluh
(mld. USD)

28,26 27,8 24,47 28,17 45,07

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je velmi křehký, je zatížen špatnými úvěry, korupcí a přezaměstnaností. Bankovní systém v Bangladéši
zastřešuje centrální banka Bangladesh Bank. V zemi dále působí celkem 57 bank, z toho mj. 4 znárodněné banky (Agrani
Bank, Janata Bank, Sonali Bank a Rupali Bank) a 5 bank kontrolovaných vládou, které jsou odborně zaměřeny (Bangladesh
Krishio Bank, Bangladesh Shilpa Bank, Bangladesh Shilpa Rin Sangstha, Bangladesh Small Industries and Commerce Bank
– BASIC a Rajshahi Krishi Unnayan Bank). Vedle těchto bank působí ještě v zemi 30 soukromých bank a 10 zahraničních
bank, plus 31 nebankovních finančních institucí. Bangladéš je známý systémem mikrofinancování, kterým se zabývá
v zemi téměř 600 organizací.

Globální ratingová agentura Standard and Poor's zařadila v únoru 2018 bankovní sektor Bangladéše do vyšší rizikové
kategorie na základě rostoucích nesplácených úvěrů, nedostatků v oblasti dohledu, nadměrných kapacit bank a dalších
nesrovnalostí v tomto sektoru v posledních měsících. Skupina S & P zařadila bankovní sektor do skupiny "8" (10 je
nejvyšší riziko). Některé banky v Bangladéši budou i nadále čelit výzvám v oblasti kvality aktiv s výraznými neúspěšnými
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úvěry a vysoké míry restrukturalizovaných úvěrů. Bangladéš se nachází v procesu provádění mezinárodních regulačních
norem. Podle S & P má ale dohled mezery a omezuje tržní disciplínu. Bankovní systém má také nadměrnou kapacitu a
narušený trhu. V současné době je bankovní sektor státu přeplněný 57 bankami. Vláda plánuje poskytnout licenci dalším
novým bankám po jejich intenzivním lobbování navzdory odporu centrální banky. S & P se domnívá, že banky působící v
Bangladéši čelí značným úvěrovým rizikům se slabými zákony zabraňujícími uzavření trhu a standardy upisování, slabým
řízením některých z nich a koncentrací klientů, která vede k značným stresovým aktivům.

Soukromé banky v Bangladéši čelí vážné krizi v oblasti likvidity, která je způsobena především alarmujícím nárůstem
špatných úvěrů, které tyto banky nahromadily, když narůstá počet dlužníků, kteří své úvěry nesplácejí. To ovlivňuje
podnikatelské prostředí, neboť úrokové sazby pro obchodníky se zájmem o půjčky jsou v současné době vyšší než 10 %,
což ovlivňuje hospodářský růst země.

Pojišťovnictví je z rozhodující části ovládáno společnostmi ve vlastnictví státu (Sadharan Bima Corporation a Jiban Bima
Corp.). Soukromé pojišťovací společnosti působí na trhu od roku 1984, největší z nich je Green Delta. V Bangladéši působí
18 životních pojišťoven a 44 neživotních pojišťoven.

1.7 Daňový systém

Daňový systém je poměrně moderní, daň z přidané hodnoty (DPH) byla zavedena již v r. 1992. Existuje spolehlivá kontrola
podávání daňových přiznání, aby se eliminovaly daňové úniky.

Základní pravidla pro výběr přímých a nepřímých daní:

• a) zvýšená dolní hranice zdanitelného příjmu nad 180 000 BDT; ženy, senioři a zdravotně postižené osoby podléhají
hranici 200 000 BDT, respektive 250 000 BDT,

• b) progresivní daň z příjmu je stanovena na 10–25 %, vyjma osob s příjmem nižším než hranice zdanitelného příjmu,
viz a)

• c) daňová přiznání musí podávat všichni občané, kteří mají daňové identifikační číslo;
• d) daň z příjmu podniků se pohybuje mezi 27,5 – 45 %. Kapitálové výnosy se zdaňují ve výši 10 %; DPH pohybuje ve

třech pásmech – 4,0 %, 5,0 % a 7,5 %.
• e) výrobky určené na vývoz nepodléhají DPH a stejné pravidlo se vztahuje na výrobky, které pocházejí z Exportních

výrobních zón;
• g) speciální daň (supplementary duty) ve výši 20–350 % je uvalena na importované a lokální zboží a ve výši 10 % - 35

% na služby.
• h) nejvyšší sazba cla se snížila z 30 % na 25 %, zůstala v platnosti tři celní pásma a jejich výše byla po zahájení

nového rozpočtového roku upravena takto: sazba 10 % na suroviny, 15 % na polovýrobky a sazba 25 % na hotové
výrobky;

• i) byla zrušeno clo a DPH na dovozy kapitálového vybavení v některých oborech (výroba potravin, solární energie,
zařízení pro nemocnice);

Podrobnosti je možné získat na stránce http://www.nbr-bd.org.

Od 1 .7. 2017 měla být zavedena jednotná DPH ve výši 15 %. Po protestech z řad podnikatelské komunity byla odložena o
dva roky. Ministr financí AMA Muhith začátkem roku 2018 uvedl, že se připravuje změna odloženého nového zákona o
DPH. Změna by měla počítat se dvěma sazbami – 7 % nebo 8 % a 15 %. Příští vláda by měla zavést změnu odloženého
zákona, jakmile tento vstoupí v platnost. V současné době se DPH pohybuje ve třech pásmech - 4,0 %, 5,0 % a 7,5 %.
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V červnu 2017 byla revidována spotřební daň z bankovních účtů.

V srpnu 2017 vláda snížila daň z příjmů na 0,70 % pro všechna odvětví orientovaná na vývoz, s výjimkou odvětví sektoru
juty a jutových výrobků, kde byla stanovena na 0,60 %. Zdrojová daň pro exportní průmysl se zvýšila z 0,7 % na 1,0 %.

V dubnu 2018 vyzvali zahraniční investoři vládu, aby snížila daň z příjmů právnických osob a zformulovala pětiletý plán
konkurenceschopných daňových sazeb, aby tak přilákala zahraniční investice.
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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

Obchodní bilance za posledních 5 let v mld. USD

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 28,62 31,20 29,93 33,32 35,91

Dovoz 34,56 40,1 38,22 39,17 42,38

Bilance -5,940 -8,9 -8,29 -6,05 -6,47

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními exportními partnery jsou: USA 16,4 %, Německo 15,3 %, V. Británie 10,9 %, Francie 6,1 %, Španělsko 5,0 %.

Hlavními partnery dovozními partnery jsou: Čína 26,3 %, Indie 14,8 %, Singapur 5,2 %, Malajsie 4,5 %.

Ačkoliv největším odběratelem bangladéšského zboží jsou USA, EU jako celek patří mezi nejvýznamnějšího odběratele
bangladéšského zboží (60 %), dále země NAFTA, zatímco do zemí SAARC jde pouze 2,7 % bangladéšského vývozu.
V roce 2017 byl Bangladéš 35. nejvýznamnějším obchodním partnerem EU s obratem 20,127 mld. EUR a zápornou bilancí
13,783 mld. EUR.

2.3 Komoditní struktura

Největší vývozní položkou jsou oděvy, dále pak zemědělské produkty, mražené ryby a rybí výrobky, juta a výrobky z juty a
kůže.

U položek dovozu hrají hlavní roli paliva, oleje a jejich sloučeniny a ropa, další signifikantní položkou dovozu jsou surová
bavlna, strojírenské výrobky, chemikálie, železo a ocel a potraviny.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bangladéš má celkem 17 zón volného obchodu (EPZ - Export Processing Zones):
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• Chittagong: první EPZ v Bangladéši (1980), převažují zde textilní firmy
• Dhaka: druhá EPZ (1993), specializace na moderní technologie

Dalšími zónami jsou Adamjee, Comilla, Ishwardi, Karnafuli, Mongla,Uttara a v roce 2017 dokončená průmyslová
ekonomická zóna Meghna, hospodářská zóna Mirsarai, zvláštní hospodářská zóna turistiky Naf, ekonomická zóna
Sabrang, ekonomická zóna Moulvibazar, hospodářská zóna Jamalpur, ekonomická zóna Sirajganj, ekonomická zóna
Sonargaon, a hospodářská zóna Akij.

Společnosti, které působí v těchto zónách, většinou mají daňové úlevy, snazší a spolehlivější přístup k potřebným zdrojům
energií a v neposlední řadě mohou využívat mnohem jednodušší úřední postupy a další výhody. Tyto zóny spravuje
samostatná instituce Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA), viz http://www.bepza.gov.bd/.

Čína buduje v Bangladéši ekonomickou zónu o rozloze 750 akrů. Má být do značné míry využívána čínskými výrobními
podniky. Special Economic Zone Authority (BSEZA) se bude nacházet v hlavním přístavním městě Bangladéše Chittagong
a bude trvat pět let, než bude plně funkční.

V následujících 15 letech chce mít Bangladéš 100 EPZ.

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

Přímé zahraniční investice hrají v posledních letech důležitou roli při modernizaci bangladéšské ekonomiky. Vláda
poskytuje různé pobídky především pro investice do energetiky a infrastruktury. Čistý příliv přímých zahraničních investic
v zemi klesl v roce 2017 meziročně o 8,42 % z 2,33 miliardy dolarů na 2,15 miliardy dolarů. Investice do akcií, které jsou
považovány za čerstvé investice přímo ze zahraničí, klesly o více než 69 % na 538,90 milionu dolarů. V roce 2017 nejvyšší
přímé zahraniční investice ve výši 312,98 milionu dolarů pocházely z V. Británie, následují 202,73 miliony dolarů ze
Singapuru a 194,21 milionu dolarů z Norska. V první desítce jsou dále Jižní Korea, USA, Hongkong, Indie, Nizozemsko,
Malajsie a Čína. Nejvíce investic směřovalo do textilu a oděvů, bankovnictví, telekomunikací, energetiky, potravin, plynu a
ropy, obchodu, počítačového softwaru a IT, kůže a kožených výrobků a cementu.

Podle Bangladesh Investment Development Authority představují pro investory do budoucna největší potenciál oděvní
průmysl, obuvnický průmysl, zemědělství, IT sektor, lehký průmysl, farmaceutický průmysl, energetika, mrazírenský
průmysl, řemeslná výroba, keramika, turistika.

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

Pravidla vstupu pro zahraniční investory jsou liberální, povolení vlády není nutné v naprosté většině průmyslových odvětví
s výjimkou tzv. vyhrazených sektorů, jako jsou výroba zbraní, střeliva a obranných zařízení, výroba energie v atomových
elektrárnách, tisk cenin a ražba mincí. V srpnu 2017 vláda rozhodla umožnit přímé zahraniční investice v sektoru oděvů ve
specializovaných ekonomických zónách (SEZ).

V červenci 2017 se vláda rozhodla zvýšit procento podílu cizinců ve společných podnicích v oblasti logistických služeb na
49 % ze stávajících 40 %. Po vytvoření Dialogu o obchodním klimatu EU poukázala na 19 problémů na cestě k usnadnění
obchodu a vláda Bangladéše podle ministra obchodu dosud vyřešila sedm z nich. Pět pracovních skupin pracuje na
odstranění problémů, s nimiž se potýkají společnosti z EU podnikající v Bangladéši v oblasti dovozního cla,
farmaceutického průmyslu, sektoru služeb, daňového režimu a finančních toků. Za účelem usnadnění obchodu a investic
má být v krátké době vytvořeno komorové sdružení Bangladéš-EU.
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V červenci 2018 dojde k zahájení služeb tzv. One Stop Service (OSS). Místní i zahraniční investoři získají povolení k
zahájení podnikání do dvou měsíců. Investoři obdrží veškerá oprávnění v co nejkratší době prostřednictvím jediné
instituce. Toto opatření by mělo přinést růst přímých zahraničních investic. Služba "one-stop" bude internetová a virtuální,
investoři si budou moci podat žádost prostřednictvím jedné webové aplikace, kde mohou zároveň sledovat průběh jejího
vyřizování.

Bangladéš však klesl v roce 2017 v indexu Ease of Doing Business až na 177. místo mezi 190 hodnocenými ekonomikami,
což by mohlo negativním způsobem poznamenat zahraniční investice. Vláda by měla zavést dva nebo tři modely
zvláštních ekonomických zón a zároveň poskytnout dostatek zařízení zahraničním investorům, aby přilákaly čerstvé PZI.
Podle vládního odhadu musí země přilákat ročně průměrné 6,7 miliardy dolarů PZI, aby do roku 2021 přešla do středně
příjmových zemí.

Informace o investičních pobídkách lze získat na stránkách Board of Investment www.boi.gov.bd. Na těchto webových
stránkách je uveřejněn také zpracovaný „Průvodce pro investora“.
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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

Vztahy Bangladéše s EU se datují až k roku 1973 a nové úrovně partnerství dosáhly uzavřením Dohody o spolupráci v roce
2001 (EC-Bangladesh Cooperation Agreement). Tato dohoda výrazně rozšířila rámec vzájemné kooperace přes spolupráci
v oblasti obchodu a ekonomického rozvoje, dále na lidská práva, tzv. good governance nebo spolupráci v oblasti
životního prostředí. V Dháce je přítomna Delegace EU, která byla otevřena v roce 1989.

V období 2014–2020 se vztahy EU-Bangladéš soustřeďují na tři hlavní sektory:

• Posilování demokratického způsobu vládnutí
• Potravinová a nutriční bezpečnost
• Vzdělávání

EU je také jedním ze tří největších zahraničních donorů. Takzvaný Country Strategy Paper (CSP), který byl hlavním
dokumentem řídícím vztah EU–BD v letech 2007–2013, určil jako priority pro poskytování zahraniční finanční pomoci:
zdravotnictví, vzdělání, lidská práva a good governance, obchod a ekonomický rozvoj, potravinovou bezpečnost a krizový
management.

Více informací na: http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je dlouhodobě největším vývozním trhem pro bangladéšské zboží. Bangladéš profituje z preferenčního zacházení ve
prospěch nejméně rozvinutých zemí, které je známo také pod názvem "Everything but Arms" (EBA). EBA zaručuje Obecný
preferenční systém (Generalised Preferential Systém) po časově neurčené období a není podrobována pravidelnému
přezkumu. Bangladéš má díky tomuto systému jednostranně pozitivní obchodní bilanci s EU. V roce 2017 byl Bangladéš
pro EU 35. nejvýznamnějším obchodním partnerem s obratem 20,127 mld. EUR a zápornou bilancí pro EU ve výši 13,783
mld. EUR.

EU je tedy hlavním zahraničním obchodním partnerem Bangladéše, je největším trhem pro bangladéšskou produkci a
čtvrtým největším zdrojem dovozů. Nový „Multi Annual Indicative Programme 2014-2020“ navazuje na předcházející CSP
a významně dále prohlubuje vzájemnou kooperaci v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce.

Podrobné statistiky lze najít na webu Evropské komise: Countries - Bangladesh nebo Database nebo TRADOC.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve vztahu k méně rozvinutým zemím je ze strany EU uplatňován zmíněný systém GSP a Bangladéš je zahrnut pod
iniciativu Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), což je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od
cla všechny dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní.
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V roce 2017 EU nadále realizovala víceletý program rozvojové spolupráce, na jehož základě Bangladéš obdrží do roku
2020 rozvojovou pomoc v hodnotě 700 mil. USD. EU zaujímá vůči Bangladéši kritický postoj týkající se pracovních práv.
Zásadně trvá na implementaci 4 doporučení učiněných v roce 2016 Mezinárodní organizací práce, jinak Bangladéš riskuje
odnětí GSP.

V červenci 2017 se v Bruselu konalo zasedání Společné komise. Obě strany znovu zdůraznily svůj společný závazek vůči
Sustainability Compact, včetně dodržování pracovních práv, zejména pokud jde o svobodu sdružování. Bangladéští
zástupci uvedli, že země usiluje o účinné provádění nedávných doporučení Mezinárodní organizace práce v tomto
ohledu. EU však zároveň zdůraznila, že je třeba rychle reagovat na nedávná doporučení Mezinárodní organizace práce, a
to jak z hlediska konkrétních kroků, tak časových lhůt. EU také zdůraznila potřebu pokroku v rámci dialogu EU-Bangladéš
o podnikatelském klimatu, jehož cílem je zlepšit podmínky pro evropské podnikatele. Obě strany se také dohodly na
zvýšení povědomí o příležitostech souvisejících s programem EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020, aby tak
pokračovaly v činnostech týkajících se klimatických změn a společně prozkoumaly nové oblasti spolupráce, zejména
konektivitu, námořní bezpečnost, správu oceánu a vesmíru. EU a Bangladéš se také dohodly na posílení spolupráce v
oblasti bezpečnosti letectví a na práci na společném programu s cílem dosáhnout konkrétního pokroku a výsledků, které
budou přezkoumány v průběhu příští společné komise, která se bude konat v Dháce v roce 2018. Obě strany si také
vyměnily názory na klíčové směry agendy pro rozvojovou spolupráci na období 2018-2020, zejména v oblasti vzdělávání a
rozvoje dovedností, řízení veřejných financí a podpory sociálních sítí. Na základě předchozích dialogů na vysoké úrovni a s
ohledem na deklaraci lídrů G20 se obě strany zavázaly k posílení spolupráce v oblasti migrace, dodržování lidských práv,
včetně mezinárodních pracovních norem, zajištění posílení postavení žen, provádění Pařížské dohody z roku 2015 a
národně stanovených příspěvků, provádění Agendy 2030 a boje proti terorismu.
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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

Obchodní obrat v tis. USD za posledních pět let:

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz (z ČR) 21 021 31 482 47 903 42 771 34 628

Dovoz (do ČR) 243 692 285 470 306 498 408 382 475 221

Bilance -222 671 -253 988 -258 595 -365 611 -440 593

Obrat 264 713 316 952 354 401 451 153 509 849

Celkový vzájemný obchod má stoupající tendenci, především však v důsledku razantního zvyšování dovozu, což vede
k permanentně rostoucí záporné obchodní bilanci. Cílem české strany je snížit deficit obchodní výměny, což by se mohlo
podařit pouze za předpokladu, že se v BD podaří uchytit některý z hlavních podniků českého průmyslu.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položkou vývozu v r. 2017 bylo mléko a smetana, se značným odstupem následují: syrovátka; výrobky z mléka
zahuštěné slazené; mléčné produkty; zařízení přídavná stavů strojů na spřádání; stroje pro čištění třídění ap semen zrní;
tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně; buldozery, srovnávače, rypadla; vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní
vysílání; elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí; kaolin, jíly kaolinitické jiné i kalcinované.

Hlavní položky dovozu v r. 2017: 95 % dovozu tvoří textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy,
bundy, kostýmy, prádlo) a obuv, v omezené míře dále korýši, kufry a brašny, juta a výrobky z juty, vložky do postelí,
koberce a léky.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR.

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

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české
firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých
partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout
stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na
investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou
spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje
obezřetnost.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o ekonomické spolupráci – proces sjednávání dohody stále pokračuje. Finální text prošel připomínkovým řízením
na obou stranách. V současné fázi se připravují legislativní kroky nutné k podpisu dohody.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – první kolo expertních jednání se konalo 29. 1.–1. 2. 2018 v Praze. Druhé kolo
jednání se uskuteční v Dháce ve dnech 23.–26. 7. 2018.

Dohoda o obranné spolupráci – v dubnu 2017 bylo z české strany iniciováno jednání o mezivládní dohodě o spolupráci
v oblasti obrany. Bangladéšská strana je však ochotna podepsat pouze MoU. Česká strana předala bangladéšské straně
protinávrh textu MoU, který je nyní bangladéšskou stranou posuzován.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se pro Bangladéš nerealizuje. V roce 2017 vbyl v Bangladéši realizován jeden malý
rozvojový projekt zaměřený na zlepšení přístupu ke zdravotnické péči pro chudé děti a jejich matky. Realizátorem byla
Christian Service Society, příspěvek činil 244 000 Kč.

MZV ČR schválilo dne 16. 11. 2017 humanitární pomoc ve výši 5 mil. Kč v souvislosti s rohingskou uprchlickou krizí
poskytnutou prostřednictvím IOM.

MZV ČR vyhlásilo v říjnu 2017 dotační řízení pro neziskové organizace. Projekty zaměřené na podporu uprchlíků
v Myanmaru a sousedních zemí (včetně Bangladéše) mohou obdržet podporu až do výše 5 mil. Kč.

Pro rok 2018 byl schválen jeden malý lokální projekt nazvaný „Zlepšení postavení žen ve společnosti posílením jejich
schopnosti ovlivňovat vlastní budoucnost“. Projekt je dotován 400 000 Kč.
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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

• Vojenský speciál. Rozpočet bangladéšské armády je každoročně navyšován a poskytuje proto prostor pro dodávky
vybavení zejména pro bezpečnostní složky státu. Pro rok 2018 bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 3,2 mld. USD na
obranu. Pro české firmy může být výhodou, že bangladéšské orgány usilují o diverzifikaci svých partnerů pro
vojenskou spolupráci a zároveň rozšíření portfolia dodavatelů v oblasti obranného průmyslu. Bangladéš představuje
velmi zajímavou destinaci pro vývoz vojenského speciálu a ČR se nabízí možnosti podílet se na modernizaci BD
armády, kde ČR může kromě speciálu přispět i výcvikem (v rámci Vize 2021 premiérky Šejch Hasíny představuje
podstatnou část vize i modernizace armády). Česká strana má zájem na dodávkách letounů L-39. V září 2017 se
zástupci bangladéšských vojenských vzdušných sil zúčastnili již druhé konference nazvané L-39 Group Conference,
pořádané Armádou ČR ve spolupráci s Omnipolem a AERO Vodochody. Na základně BAF v Jessore do 28.11.2017
působila skupina provádějících detailní prohlídku stavu letounů L-39 za účelem zjištění možností prodloužení
životnosti letounů. V Bangladéši je aktivní společnost URC Systems realizující zakázku pro bangladéšskou armádu
v oblasti elektronické ochrany bojových vozidel před dálkovým odpalem nástražných výbušných systémů. Firma
RETIA se účastní tendru na dodávku radarů. Perspektivní by mohly být dodávky munice a lehkých zbraní.

• Dodávky zařízení pro energetiku (náhradní díly). Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností
spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní těžbou zemního plynu. S rozvojem těžby zemního plynu souvisí
možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové
obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní
Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Bangladéš postupně přechází také na jadernou energii, kde mohou
české firmy formou subdodávek uplatnit své know-how. Vzhledem k plánu na zvýšení podílu fotovoltaické energie
se slušné vyhlídky nabízejí v dodávkách solárních systémů. V jednání je výstavba nové paroplynové elektrárny
projektu Bheramara společnostmi ŠKODA PRAHA a FANS.

• Páteří bangladéšského průmyslu je textilní průmysl. Jeho dovoz zároveň tvoří hlavní pilíř obchodní výměny mezi ČR a
Bangladéšem. Logický je tedy zájem na navýšení vývozu českých textilních strojů do Bangladéše, což by bylo v
souladu s tradicí vzájemného obchodu v minulosti, kdy ČR dodala do Bangladéše řadu investičních celků a textilních
strojů, a zároveň pomohlo diverzifikovat vzájemnou obchodní výměnu v tomto odvětví. Tomu odpovídá i studie
Světové banky z května 2017, ve které byly identifikovány jako nejslibnější sektory pro investování v Bangladéši
plastické hmoty, lehký průmysl, obuvnický průmysl a kožedělný průmysl.

• V případě Bangladéše existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu, zejména na zpracování ovoce,
zeleniny, v mlékárenském (výrobky z mléka a syrovátky) a konzervárenském průmyslu, nebo technologie na
zpracování nápojů. Bangladéš se potýká s nedostatkem techniky pro kvalitní a rychlé zpracování zemědělské
produkce, často v důsledku klimatických podmínek přijde část zemědělské produkce nazmar. Podle vyjádření
Bangladesh Investment Development Authority představuje pro investory do budoucna vysoký potenciál zejména
mrazírenský průmysl. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 15 % a Bangladéš má v mnoha ohledech ideální
podmínky pro zvýšení vlastní zemědělské produkce. Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a
se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.

• Železniční a kolejová doprava. Bangladéš se potýká s kontinuálním nárůstem vlastní populace, s čímž kontrastuje
malá rozvinutost dopravní infrastruktury země. Poptávána jsou zařízení na stavbu mostů, silnic, železnic, zařízení pro
železniční dopravu a železniční komponenty. Velkým problémem je přetížená a chaotická doprava zejména
v hlavním městě Dháce. Z tohoto hlediska je perspektivní koncept smart city.

Neméně perspektivní oblastí je oblast infrastruktury vzhledem k potřebě zvyšování propojenosti a modernizace země
(např. ocelové konstrukce pro stavby a rekonstrukce mostů apod.).
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5.2 Kalendář akcí

ČR a Bangladéš udržují přátelské a bezproblémové vztahy, avšak s velice nízkou intenzitou vzájemných stykových akcí.

Ve dnech 1.–5. dubna 2017 se zúčastnila Stálá delegace Parlamentu České republiky v čele s poslancem Stanislavem
Grospičem 136. Shromáždění Meziparlamentní unie. Delegaci zdvořilostně přijala premiérka Hasiniová. Delegaci
doprovodil i VZÚ Dillí Milan Hovorka, který jednal s ministrem obchodu, náměstkem ministra obrany a předsedou
Národní daňové správy.

Prezident ČR udělil dne 25. 4. 2017 agrément novému mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Bangladéšské lidové
republiky v České republice se sídlem v Berlíně panu Imtiazi Ahmedovi.

Dne 1. 6. 2017 byla ustavena Meziparlamentní skupina přátel ČR - Bangladéš.

Ve dnech 28. 11.–1. 12. 2017 vykonal VZÚ Dillí Milan Hovorka v doprovodu dalších pracovníků ZÚ Dillí návštěvu
Bangladéše. Cílem pracovní cesty bylo posouzení současného stavu dvoustranných vztahů a jejich podpora aktualizací
smluvního rámce. Delegace jednala s ministrem vnitra, vysokými představiteli ministerstva obrany, ministerstva
zahraničních věcí a ministerstva obchodu, zástupci armádních složek a Federace bangladéšských obchodních a
průmyslových komor.

Zástupce velvyslance Roman Masařík spolu s dalšími diplomaty z nerezidentních zastupitelských úřadů navštívil ve dnech
16.–17. 12. 2017 rohingský uprchlický tábor v Cox’s Bazar.
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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

Pomoc v orientaci na trhu mohou poskytnout obchodní komory, např. Bangladéšská federace obchodních a
průmyslových komor (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, FBCCI) nebo Dhaka Chamber of
Commerce and Industry, které mohou být nápomocny při analýze obchodních příležitostí. Před jejich kontaktováním je
vhodné věc koordinovat se ZÚ Dillí nebo přímo konzultovat s Honorárním konzulátem ČR v Dháce.

Jako v jiných asijských zemích, tak i v Bangladéši je třeba do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta, který rozumí
místnímu trhu a má nezbytné konexe. Pro uzavření obchodu je nezbytný osobní styk, Bangladéšané nejsou zvyklí uzavírat
obchody na dálku. Vyjednávání je poměrně zdlouhavé, většinou je třeba několika obchodních jednání, kdy dojde
k navázání „přátelského vztahu“. Obchodní jednání bývají delší, než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými
konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod. Důležitým (pozitivním) faktorem jsou dárky, které si
Bangladéšané rádi vyměňují (např. sladkosti, suvenýry z cizích zemí), a jejich potenciální partneři by proto měli této
skutečnosti věnovat pozornost.

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

Vláda Bangladéše provádí politiku tržně orientované ekonomiky. Podporuje dovozy určené k rozvoji klíčových odvětví
průmyslu. Kontrola dovozu se projevuje v rozdílné úrovni výše cel a v uplatňování dodatečného cla u některých výrobků.
Na druhé straně osvobozuje od DPH výrobky a služby, na jejichž rozvoji má zájem. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole
Daňový systém.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální a hlavně sledují cíl urychlit modernizaci země. Navíc Bangladéš má jen
malou výrobní základnu a většinu výrobků musí dovážet. Dovozní politika sleduje zjednodušení celních tarifů, potlačení
dovozů luxusního zboží zavedením zvláštní vyšší sazby, zjednodušení dovozů moderních technologií a umožnění
výhodných dovozů pro exportně orientovaná odvětví průmyslu a dovozů kvalitního vybavení pro zdravotnická zařízení.

Celní sazby byly zjednodušeny. Podrobnosti viz kapitola 5.5. Dovozní prodejní daň a spotřební daň byly nahrazeny DPH.
Celkově možno konstatovat, že bangladéšská ekonomika patří mezi poměrně otevřené ekonomiky, trh je relativně dobře
zásoben (ve velkých městech) také zbožím z dovozu.
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6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K otevření kanceláře (Liaison Office) je třeba získat povolení Board of Investment, které poskytuje poradenské služby,
postará se o výběr umístění a poskytne informace o postupu při zakládání firmy. Veškeré informace včetně příslušných
formulářů jsou přehledně zpracovány na webových stranách www.boi.gov.bd.

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

Při propagaci výrobků je možno využívat internetu, i když jeho rozšíření ještě není dokonalé. Bangladéští partneři ocení
tištěné materiály (v angličtině). Informace o výstavách a veletrzích v Bangladéši je možno nalézt na webových stránkách
Export Promotion Bureau www.epb.gov.bd, na webech bangladéšského ministerstva obchodu,
http://www.mincom.gov.bd/ nebo na stránkách Board of Investment, www.boi.gov.bd či na webech obchodních a
průmyslových komor, jako je http://www.fbcci-bd.org/fbcci/

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bangladéš je členem WTO ve skupině nejméně rozvinutých zemí. Jeho zákonodárství na ochranu duševního vlastnictví
není plně kompatibilní se zákony vyspělých zemí. Při poslední prověrce obchodní politiky Bangladéše bylo konstatováno,
že země musí zintenzivnit práci na zákonech, které řeší problematiku duševního vlastnictví. Bangladéš v r. 2000 zavedl
Zákon o copyrightu (The Copyright Act No. 28, 2000).

V září 2017 meziministerská schůzka rozhodla o připojení Bangladéše ke Smlouvě o patentové spolupráci (Patent
Cooperation Treaty – PCT), mezinárodní smlouvě spravované Světovou organizací duševního vlastnictví zahrnující 145
smluvních zemí. PCT je jednou ze tří smluv o ochraně práv duševního vlastnictví. Vláda zároveň přijala iniciativy vedoucí k
tomu, aby se stávající zákony o právech duševního vlastnictví (PDV) přizpůsobily ochraně místních inovací, vynálezů a
výtvorů. Podle Asociace softwarových a informačních služeb v Bangladéši (BASIS) zákon o autorských právech z roku
2005 a patentový zákon z roku 2011 nejsou dostatečné k zajištění ochrany inovací, vynálezů a výtvorů. Stávající zákony o
ochraně duševního vlastnictví musí být aktualizovány a pozměněny.

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia ministerstva průmyslu (Ministry of Industries, Department of
Patents and Designs) a ministerstva pro kulturní záležitosti (Ministry of Cultural Affairs, Copyright Office).

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách EU v Dhace
https://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh_en, případně na stránkách www.bangladeshonline.com. ZÚ Dillí zasílá
informace o tendrech pravidelně Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

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

Využívání místních soudů se nedoporučuje pro vysokou korupci a pomalost. Naprosto nejdůležitější podmínkou pro
působení v teritoriu je navázat spolupráci s místním kvalitním konzultantem. Při sjednávání kontraktu se doporučuje
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dohodnout platbu neodvolatelným, potvrzeným akreditivem.

Problémy mohou vyplývat především ze špatně dohodnutých platebních podmínek, a to zvláště u nových, neznámých
firem. Při navazování nových obchodních kontaktů je nutno pečlivě zvažovat pozvání k jednáním do České republiky. Je
třeba zvážit, zda je skutečně nutné, aby na osobní inspekci nově nakupovaného výrobku přicestovalo do ČR několik
bangladéšských „ředitelů“. Český partner si musí ohodnotit důležitost kontraktu a nutnost takové návštěvy. Každopádně
se osvědčuje vyžádat si od bangladéšského partnera konkrétní obchodní údaje a reference na jeho předchozí obchodní
činnost.

Potenciálním rizikem je politická a bezpečnostní situace v Bangladéši. Překážky v podnikání a investování v Bangladéši
kladou především časté výpadky elektřiny vedoucí k zastavení výroby, špatná infrastruktura, korupce, nepředvídatelné
výkyvy cen a časté celonárodní stávky (tzv. hartály), které narušují obchodní plány.

V praxi bude ale většina problémů souviset se specifiky místního (rozvojového) trhu. Je nutno počítat se zaměstnáváním
místního konzultanta, který pomůže překonat byrokratické překážky.

Některé zahraniční firmy v poslední době ukončily svou činnost v zemi a stěžovaly si na obtížnou vymahatelnost
kontraktů, byrokracii a nepružný soudní systém. Případné investice doporučujeme realizovat ve zvláštních exportních
zónách, viz výše.

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

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem
pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje
oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů

Smlouvání v obchodech je běžnou záležitostí, v některých místech je dokonce nutné, neboť požadované ceny často
několikanásobně přesahují skutečnou hodnotu zboží. Místní trhy jsou otevřeny 7 dní v týdnu, obvykle od 10 hodin do cca
21 hodin.

Je doporučeno vyhýbat se většímu shluku lidí, demonstracím, shromážděním, která mohou velmi rychle přerůst v násilné
akce, při nichž se anonymní dav může obrátit i proti cizincům. Celkově se však místní obyvatelé chovají k cizincům vlídně
se snahou jim pomoci. Většina obyvatelstva ve větších městech hovoří alespoň částečně anglicky.

Státní svátky v r. 2018

01.01. Nový rok

21.02. Den mučedníků & Den bengálského jazyka - Shahid
Dibash (Language Martyrs' Day)

17.03. Bangabandhu Day

26.03. Den nezávislosti
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14.04. Bengálský Nový rok

29.04. Budha Purmina/Vesak

01.05. Svátek práce

02.05. Shab-e-Barat

12.06. Night of Destiny

15.06. Jumatul Bidah

15.06. Eid-ul-Fitr Holiday

16.06. Eid-ul-Fitr

17.06. Eid-ul-Fitr Holiday

15.08. National Mourning Day

21.08. Eid-ul-Adha Holiday

22.08 Eid-ul-Adha

23.08 Eid-ul-Adha Day 2

02.09 Janmashtami

21.09. Ashura

25.08. Shuba Janmashtami

19.10. Durga Puja

21.09. Eid-e-Miladun-Nabi (narozeniny Proroka)

16.12. Den vítězství

25.12. Vánoce

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
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Bangladéš nemá v ČR vlastní zastupitelský úřad, pro ČR je přiakreditován jeho úřad v SRN a pro některé úkony a
informace lze využít i bangladéšské velvyslanectví v rakouské Vídni,

Velvyslanectví Bangladéšské lidové republiky:
Dovestrasse 1, 10587 Berlin
Telefon: 004930-398 97 50
Fax: 004930-3989 7510
E-mail: info@bangladeshembassy.de
Web: www.bangladeshembassy.de

Pokud cestujete do Bangladéše z Indie, je možné požádat o vydání víza na ZÚ Bangladéše v Novém Dillí:
http://www.bdhcdelhi.org/

Vízum do Bangladéše je možno získat na velvyslanectví Bangladéše v cizině nebo po příjezdu na letišti za poplatek 40
EUR nebo 50 USD zpravidla na dobu 1 měsíce. Na vydání víza po příletu není právní nárok, doporučujeme proto opatřit
vízum před cestou.

Do Bangladéše je možné vstoupit jak po zemi, tak letecky.

Přihlašovací povinnost neexistuje, kromě případů, že občan hodlá v Bangladéši zůstat i po skončení platnosti uděleného
víza. V takovém případě je nutno se zaregistrovat u Foreigners Registration Office, 30 New (Outer) Circular Road, Dhaka.

Žádosti o prodloužení víza přijímá po předchozí registraci Immigration and Passport Office, Shantinagar Road, Dhaka (tel.
008802/401539), a to denně v 8 hodin ráno (kromě pátku) zpravidla na dobu 1 měsíce.

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem
pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje
oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů. Ženám se doporučuje volné
oblečení zakrývající kolena a ramena, nedoporučuje se nošení šortek, sukní nad kolena nebo tílek.

Ve větších městech hrozí drobná pouliční kriminalita, podvody, kapesní krádeže. Doporučuje se nepřijímat žádné jídlo ani
nápoje od neznámých lidí. Je nutné bedlivě střežit peníze a cestovní pas. Většina obyvatelstva ve větších městech hovoří
alespoň částečně anglicky.

Je doporučeno vyhýbat se většímu shluku lidí, demonstracím, shromážděním, která mohou velmi rychle přerůst v násilné
akce, při nichž se anonymní dav může obrátit i proti cizincům.

Bangladéš je muslimskou zemí s politicky velmi aktivním obyvatelstvem. Časté jsou protestní stávky, které někdy
přecházejí do násilností. Doporučuje se vyhýbat se veřejným shromážděním, být patřičně oblečen, nekonzumovat veřejně
alkohol. Není vhodné pouštět se do náboženských diskusí s místními obyvateli. Cizincům se doporučuje sledovat místní
tisk a vyhýbat se oblastem, kde demonstrace probíhají.

Také v Bangladéši existují území, kam je přístup cizincům zakázán nebo se nedoporučuje. Je vhodné se vždy před cestou
informovat na aktuální stav.

V jihovýchodní části země se nachází oblast Chittagong Hill Tracts, kde může být pohyb omezen dle aktuálních nařízení
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místních úřadů. Při cestě do této oblasti je třeba se informovat u místních úřadů a případně si vyřídit potřebná povolení.

Omezený pohyb je i v oblasti Cox’s Bazar, kde se v současné době nachází několik uprchlických táborů, ve kterých se
nachází přibližně 700 000 rohingských uprchlíků ze sousedního Myanmaru.

Vhodná doba pro cestování je od října do dubna. Nedoporučuje se cestovat od května do září, neboť je období dešťů,
které může přinést záplavy, tornáda a s tím spojené výpadky proudu a další komplikace.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Bangladéši je omezeno zaměstnávání cizinců, v rámci firmy nesmí jejich počet překročit 5 % všech zaměstnanců.
Zahraniční pracovník může v Bangladéši pracovat pouze pět let. K práci v Bangladéši je nutné pracovní vízum a povolení.
Žádost o vízum je třeba podat na nejbližším zastoupení Bangladéše (Bangladéš nemá v ČR rezidentní zastoupení, nejbližší
velvyslanectví Bangladéše je v Berlíně), podrobnější informace lze nalézt na: http://www.bdesh.info/info/visas.asp.
Pracovní povolení vyřizuje bangladéšské ministerstvo vnitra www.mha.gov.bd.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve větších městech lze najít zdravotní péči na přijatelné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení
jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských oblastech je situace mnohem horší.

Obecně platí, že do Bangladéše by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a vybavené příslušnými
očkováními. Je vhodné si s sebou vzít pravidelně užívané léky a navštívit v případě potřeby pouze renomovaného,
anglicky mluvícího lékaře. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit v hotovosti. Je proto vhodné mít
dostatečnou finanční zásobu a před cestou sjednat zdravotní pojištění. Zdravotní péči je lépe vyhledávat u soukromých
zdravotnických zařízení.
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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 Bangladéš je věcně příslušné velvyslanectví České republiky v Dillí. Její zájmy v Bangladéši jsou podporovány
prostřednictvím honorárního konzulátu.

Velvyslanectví ČR v Dillí:
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri
New Delhi – 11002, India
Telefon: +91-11-24155200
Fax: +91-11-24155270
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný), commerce_delhi@mzv.cz (obchod), delhi.consular@gmail.com (konzulární)
Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost)

Honorární konzulát České republiky v Bangladéši:
Monem Business District
Level 2, East Tower
111, Bir Uttam C.R. Dutta Road
Dhaka -1205, Bangladesh
Tel.: + 88 -02-9676855, 9665534, 9668638, 8610679
Fax.:+88-02-9612012
Email: dhaka@honorary.mzv.cz
Web: www.czechrepublicbd.com

Úřední hodiny honorárního konzulátu byly stanoveny na neděli až čtvrtek od 10:30 do 12:30 a honorárním konzulem ČR
v Bangladéši byl jmenován na podzim 2014 A.S.M. Mohiuddin Monem.

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

V Bangladéši dlouhodobě nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí.

Kontakty:

• Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – BD pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.:
+420 224 181 264.

• Obchodní relace BD – ČR spadá rovněž pod Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.
• Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
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Telefonní kód země: +880, na policii 8-665-513, záchranná zdravotnická služba má číslo 199 a hasiči 9-555-555.

7.4 Internetové informační zdroje

• Vláda a propojení na jednotlivá ministerstva: www.bangladeshgov.org
• Centrální banka: www.bangladesh-bank.org
• Úřad premiéra: www.pmo.gov.bd
• Financial Express of Bangladesh: www.thefinancialexpress-bd.com/
• Bangladesh News Live: www.bdnewslive.com/
• Bangladesh Institute of Develoment Studies: www.bids.org.bd/
• Business Info Bangladesh: www.bizbangladesh.com/
• News from Bangladesh: www.bangladesh-web.com/
• Board of Investment: www.boi.gov.bd
• Export Promotion Bureau: www.epb.gov.bd
• Dhaka Chamber of Commerce: www.dhakachamber.com
• Delegace EU v Dháce: www.eudelbangladesh.org
• Bangladesh Institute of Develoment Studies: www.bids.org.bd/
• Dhaka Chamber of Commerce and Industry: www.dhakachamber.com/
• Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry: www.fbcci-bd.org/

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Bangladéš

25/25 http://www.businessinfo.cz/banglades © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.bangladeshgov.org/
http://www.bangladesh-bank.org/
http://www.pmo.gov.bd/
http://www.thefinancialexpress-bd.com/
http://www.bdnewslive.com/
http://www.bids.org.bd/
http://www.bizbangladesh.com/
http://www.bangladesh-web.com/
http://www.boi.gov.bd/
http://www.epb.gov.bd/
http://www.dhakachamber.com/
http://www.eudelbangladesh.org/
http://www.bids.org.bd/
http://www.dhakachamber.com/
http://www.fbcci-bd.org/
http://www.businessinfo.cz/banglades

