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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: Stát Eritrea
• tigrejsky: Hagärä Ertra
• anglicky: State of Eritrea

Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum).

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

• Počet obyvatel: 5,188 mil. (2018)

Mimo hranice Eritreje žije odhadem téměř jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních
zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézají na území EU, zejména ve
Švédsku.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,85 % (2017)
• Demografické složení: ženy 50,1 %, muži 49,9 %
• Věková struktura: 0-14 let 40,2 %, 15-64 let 55,9 %, 65 a více let 3,9 %

Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 %, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky.
Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibuti), dále etnické skupiny Saho (4 %), Kunama (2
%), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2 %), Bilen (2 %) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5 %).

Náboženské složení

Zhruba polovina obyvatelstva vyznává křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se
hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum. Náboženské spory
se dlouhodobě nevyskytovaly, v poslední době se začínají objevovat útoky proti křesťanům.

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

Eritrea patří již od svého vzniku mezi nejchudší země světa. Na velmi špatný stav ekonomiky měly vliv především válka za
nezávislost (do roku 1991), válka s Etiopií (1998–2000) a chronické katastrofální sucho. Negativní dopady na ekonomiku
země má také izolacionistická politika vládnoucího autoritářského režimu a především naprosté uzavření etiopského trhu
pro eritrejské produkty (před konfliktem absorboval 70 % veškerých vývozů). V neposlední řadě je další ekonomický
rozvoj země blokován ekonomickými sankcemi OSN. Značná část práceschopného obyvatelstva slouží v armádě místo
civilního zaměstnání (povinná služba často až 10 let).

Zhodnocení hospodářského vývoje, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika země, označované jako Severní Korea Afriky, je řízena státem ve stylu komunistických režimů včetně potlačení
soukromého sektoru a potýká se proto s dlouhou řadou typických problémů. Mezi nejzásadnější patří nedostatek
kapitálu, který limituje tolik potřebné investice, nedostatek cizí tvrdé měny a vysoká negramotnost populace. Politická a
bezpečnostní situace značně komplikuje i běžné obchodní transakce. Nedošlo k zásadnímu posunu ve smyslu
zprůhlednění a zjednodušení legislativy upravující obchod. V praxi to znamená řadu kontrol na cestách, které bez jasného
právního podkladu vybírají různě vysoké poplatky (i v naturáliích). Důsledkem je mizivá atraktivita země pro zahraniční
investice, vyjádřená např. v hodnocení Světové banky (World Bank), jejíž „Doing Business Report“ pro rok 2018 přisoudil
Eritreji 189. místo v žebříčku 190 hodnocených zemí světa z hlediska atraktivity podnikatelského prostředí.

Problémy s cizí měnou dobře demonstruje i srovnání reálného kurzu (černý trh) a oficiálního. Zatímco reálný kurz USD se
pohybuje mezi 50-55 ERN/USD, oficiální je přibližně 16 ERN/ USD. V případě EUR je to pak 70-80 ERN/EUR ku přibližně
20 ERN/EUR.

Přesto, že dostupnost statistických dat pro tuto zemi je značně omezená (zejména kvůli přísné kontrole informační
politiky ze strany prezidenta), je pravděpodobné, že vzhledem k nízké počáteční úrovni opravdu dosahuje
nadprůměrných ekonomických ukazatelů (např. růst HDP vyšší než 4 % v posledních 2 letech) jak v porovnání s jinými
africkými zeměmi, tak se světovým průměrem a dokonce i s rozvinutými ekonomikami.

Eritrejská vláda s využitím mezinárodní rozvojové pomoci jak rekonstruuje zaostalou základní infrastrukturu (dopravní,
telekomunikační, vodohospodářskou, energetickou – s preferencí budování obnovitelných zdrojů, zdravotnickou atd.), tak
buduje nové průmyslové kapacity založené na dobývání a zpracování hojných zásob nerostných surovin, jimiž země
disponuje (potaš, zinek, měď, zlato, stříbro, vápenec – cementárny).

V období od roku 2010 se Eritrea stala jednou z velmi mála afrických zemí, které nepotřebovaly zahraniční potravinovou
pomoc (a to i přes kritické sucho, které postihlo v minulých letech celý Africký roh). Na tomto úspěchu neubírá ani fakt, že
80 % eritrejské populace je zaměstnáno v agrárním sektoru. Efektivita práce právě v této oblasti se totiž v posledních
několika letech výrazně zvýšila a to především díky mohutnému budování mikropřehrad (zejména díky zapojení co do
množství vojáků mohutné eritrejské armády, která režimu slouží hlavně jako zdroj levné práce), které umožňují až tři
sklizně v jednom roce. Tato skutečnost nejspíše nezanedbatelnou měrou přispěla k tomu, že se arabské jaro do Eritreje
nepřeneslo. Sociální tlak na zapojení Eritreje do vlny nepokojů byl z výše popsaných důvodů výrazně slabší a k revolučním
protestům tak i přes podobnou politickou situaci nedošlo.

Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že i díky autoritářskému stylu vedení země se podařilo Eritreji dosáhnout řady
z všeobecných rozvojových cílů (Millenium Development Goals). Za úspěšné oblasti lze označit snížení dětské úmrtnosti,
zlepšení zdravotní péče pro matky, úspěšný boj s HIV, všeobecné omezení infekčních nemocí a zlepšení dostupnosti pitné
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vody. Malého pokroku bylo naopak dosaženo v boji s extrémní chudobou a v zajištění všeobecného přístupu
k základnímu vzdělávání.

Ukazatel 2013 2014 2015x 2016x 2017x

HDP (mld. USD) 3,44 3,86 4,98 5,35 5,81

Růst HDP (%) 1,33 1,9 2,1 3,7 3,3

Míra inflace - růst
spotřeb. cen (%)

12,3 11,6 12,1 9,0 9,0

Směnný kurs
oficiální
(ERN/USD)*

15,38 15,38 15,38 15,38 15,00

Zdroj: CIA, IMF

Pozn.: x = odhad

* reálný kurz nabízený na černém trhu je výrazně vyšší (50-55 ERN/USD, resp. 70-80 ERN/EUR)

Struktura tvorby HDP (2017)

• služby: 58,7 %
• průmysl: 29,6 %
• zemědělství: 11,7 %

Údaje ukazují na nízkou produktivitu zemědělství. Struktura příspěvku jednotlivých odvětví je totiž v ostrém kontrastu se
strukturou zaměstnanosti, když je v zemědělství zaměstnáno přes 80 % obyvatelstva a na zbývající dva segmenty zbývá
méně než 20 % populace.

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

Eritrea nezveřejňuje informace o své ekonomické situaci, veškeré uváděné statistické údaje proto představují odborný
odhad a je tedy nutné je brát s rezervou. Eritrea se každopádně potýká s obrovským vnitřním zadlužením, které je
dlouhodobě odhadováno na úrovni přesahující 100% HDP. Rekordní hodnoty z roku 2011 sice v posledních letech
nedosahuje (134 %), přesto zde nadále existuje značné riziko dluhové krize. (Za snížením stojí zejména zprovoznění
druhého zlatého dolu, který má při nízké startovací základně značně pozitivní vliv na celou ekonomiku země.) Deficit se v
roce 2017 oproti předchozímu roku patrně poněkud snížil.

ROZPOČET 2013 2014 2015 2016 2017

rozpočtové
příjmy (mld.

0,97 1,14 - 1,58 2,03
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USD)

rozpočtové
výdaje (mld. USD)

1,42 1,64 - 2,17 2,60

rozpočtový
přebytek(+)/deficit
(-) (% HDP)

-13,0 -10,7 -10,3 -10,9 -9,5

veřejný dluh (%
HDP)

108,1 101,3 105,8 120,9 113,7

Zdroj: IMF, CIA

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

Export zboží a
služeb (mil. USD)

496,2 504,9 415,3 485,4 635,7

Import zboží a
služeb (mld. USD)

1,03 1,15 1,024 1,049 1,127

Bilance běžného
účtu (mil. USD)

-157,2 -193,5 -102 -3 +40

Zdroj: CIA, IMF

Ke konci roku 2015 byly devizové rezervy odhadovány ve výši 209,6 mil. USD, v roce 2016 na úrovni 218,4 mil. USD a v
roce 2017 ve výši 236,6 mil. USD.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba (v mil. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Celkový vnější
dluh (mil. USD)

1.028 955,6 831,2 820.2 869,9

Celková dluhová
služba
(=splátky/rok)

- - - - -
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Zdroj: CIA

Pozn.: Údaje o dluhové službě nejsou dostupné ani jako odhad.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka (Bank of Eritrea): guvernér Kibreab Woldemariam

Komerční (státní) banky:

• Commercial Bank of Eritrea
• Eritrean Investment and Development Bank
• Housing and Commercial Bank of Eritrea

Státní (zatím monopolní) pojišťovna:

• National Insurance Corporation of Eritrea (NICE)

1.7 Daňový systém

Daně z příjmu osob se v závislosti na výši příjmu vybírají ve výši 2-38 %, příjem z nájmu je zdaněn 1-48 %, daně ze zisku
společností jsou 25-35 %. Daně ze zboží se pohybují kolem 4 % a ze služeb 3,2%. Daňové příjmy státu jsou založeny více
na nepřímých daních než na daních přímých.

Zdroj: The World Bank, 2012
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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

2013 2014 2015x 2016x 2017x

Vývoz (jako %
HDP)

13,4 15,2 11,4 9,7 9,6

Dovoz (jako %
HDP)

18,9 21,3 20,3 18,9 17,7

Bilance (jako %
HDP)

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

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři - údaje z roku 2016

Vývoz Dovoz

Čína 57,7 % Čína 18,1 %

Indie 21,9 % S.A.E. 15,4 %

Jižní Korea 4,9 % Saúdská Arábie 13,7 %

Srbsko 4,2 % Itálie 6,5 %

Turecko 5,9 %

Brazílie 5,3 %

Belgie 4,1 %
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Zdroj: CIA

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU (údaje v mil. EUR)

VÝVOZ 2014 2015 2016 2017 DOVOZ 2014 2015 2016 2017

1. Německo
19

Itálie
17,4

Itálie 16 Itálie
28,2

1. Bulharsko
5,05

Bulharsko
34,8

Bulharsko
8,7

Itálie
2,06

2. Itálie
12,8

Německo
14,1

Belgie
9,8

Německo
9,2

2. Itálie 2,8 Německo
5,6

Itálie 2 Španělsko
19,06

3. Švédsko
5,7

Belgie
8,3

Německo
8

Španělsko
3,9

3. Francie
0,206

Itálie 2,5 Francie
1,9

Německo
0,06

4. Belgie
4,6

Nizozemí
4,06

Nizozemí
5

Švédsko
2,8

4. Španělsko
0,158

Francie
2,1

Velká
Británie
0,24

Nizozemí
0,02

5. Velká
Británie
4

Švédsko
4,05

Francie
2,9

Nizozemsko
2,7

5. Švédsko
0,042

Lucemb.
0,094

Dánsko
0,076

Velká
Británie
0,01

Zdroj: Eurostat

2.3 Komoditní struktura

Zahraniční obchod v roce 2016

Vývoz (mil. USD) Dovoz (mil. USD)

meděná ruda 151,0 pšeničná mouka 24,3

zlato 89,3 cukr 22,9

ostatní barevné kovy 62,9 generátory 17,3

zinková ruda 38,7 osobní automobily 12,2

šelak ap. (insect resins) 2,0 pneumatiky 11,8

pepř 1,6 těstoviny 11,7

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2001 byla v přístavním městě Massawa zřízena zóna volného obchodu. O jejím skutečném fungování chybí
informace, ale operuje zde několik společností, zájem projevuje především Čína.
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Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

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

Přímé zahraniční investice (čistý příliv, mil. USD)

Rok Hodnota

2012 41,4

2013 43,9

2014 46,5

2015 49,3

2016 52,3

Zdroj: World Bank

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře nejsou k dispozici.

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

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný.
Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty
z prvních dvou let do dalších tří let. Jinak nemá eritrejská vláda o působení zahraničních investorů zvláštní zájem a jejich
působení v zemi nemá snahu ulehčovat, patrně spoléhá na to, že všeobecný hlad po surovinách je sám o sobě
dostatečnou pobídkou pro zahraniční investory. Objevily se též náznaky možné privatizace státních podniků v některých
oborech (telekomunikace, hotely, potravinářství), ale zatím spíše ve formě vládních deklarací.

Dle srovnávací studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea
v roce 2017 umístila opět na předposledním 189. místě z měřirtelných zemí, když předstihla toliko Somálsko. Organizace
Transparency International jí zase v roce 2017 přisoudila 169. příčku v indexu vnímání korupce (ze 183 sledovaných zemí).
Tyto informace jsou jako vodítko pro zájemce o investování dostatečně vypovídající.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
Marsa Teklai Street 192
Zone 2, Subzone 03, House No 20/22
Asmara, Eritrea
P.O.Box 5710
Tel.: +291-1-126566
Fax: +291-1-126578
E-mail: delegation-eritrea@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/eritrea/index_en.htm

Pracovní doba: Po - Čt: 8 - 12; 14 - 18; Pá: 8 - 13.30
Christian R. Manahl, vedoucí delegace

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní bilance s EU

Vývoz (mil. EUR) Dovoz (mil. EUR)

2013 84 513 717 3 354 480

2014 56 704 212 8 346 247

2015 63 124 279 45 216 557

2016 55 050 991 13 229 792

2017 64 532 301 21 234 131

Zdroj: Eurostat

Statistické informace ohledně komoditní struktury obchodu s EU sice nejsou k dispozici, ale lze předpokládat, že
překvapivě vysoká pozitivní obchodní bilance Eritreje je důsledkem rozvoje těžby barevných kovů v posledních letech a
jejich exportu ke krytí potřeb rozvinutého evropského průmyslu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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EU poskytuje Eritreji rozvojovou pomoc od jejího osamostatnění v roce 1993. Většina finančních prostředků je
poskytována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF). V letech 2009-2013
bylo z prostředků EDF na programy pomoci Eritreji vynaloženo 53,7 mil. EUR, a to z větší části v oblasti potravinové
bezpečnosti a rozvoje zemědělství resp. venkova. Pro další programový cyklus v letech 2016-2020 vyčlenila EU 200 mil.
EUR, které by měly financovat z větší části (175 mil. - EUR) rozvoj energetického sektoru, a to s důrazem na využívání
obnovitelných zdrojů energie a na zavádění energetických úspor.

Dalšími prioritními obory, v nichž se realizuje rozvojová spolupráce obou stran, jsou vodohospodářství (zavlažování, pitná
voda, čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktura.

Pro rozvojovou a humanitární pomoc Eritreji jsou využívány i další finanční nástroje EU, jako fond pro urgentní pomoc
Emergency Trust Fund for Africa nebo program na podporu demokracie European Instrument for Democracy and Human
Rights.

Podrobnosti o aktuálních rovojových projektech viz webové stránky Delegace EU v Eriteji.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Eritrea

11/21 http://www.businessinfo.cz/eritrea © Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

http://www.eeas.europa.eu/delegations/eritrea/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/eritrea/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/eritrea/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/eritrea/index_en.htm
http://www.businessinfo.cz/eritrea


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

Bilance vzájemné obchodní výměny (tis. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Dovoz z ER 3 0 0 0 2

Vývoz do ER 9 114 0 4 27

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Eritreje (2017)

Název zboží Hodnota (tis. CZK)

1. Plasty a výrobky z nich 63

2. Přístroje el. záznamu reprodukce
zvuku TV obrazu

24

Dovoz do ČR z Eritreje 2017

Název zboží Hodnota (tis. CZK)

1. Oděvy doplňky oděvní jiné než
pletené háčkované

56

2. Perly drahokamy drahé kovy 4

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní relace s Eritreou je z hlediska ČR marginální a statistické informace proto nejsou k dispozici.

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

Případná existence českých investic v Eritreji nebo česko-eritrejských společných podniků není ZÚ Káhira známa, poptávka
po českém zboží sice v omezené míře existuje, ale kromě sporadických obchodních případů (viz statistika) se neprojevuje
viditelnou aktivitou českých firem v teritoriu.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá
české zájmy v teritoriu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány.

V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií. na podzim bylo
přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky trpícím následky válečného
konfliktu.
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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

Příležitosti pro český export jsou do značné míry závislé na schopnosti eritrejské vlády financovat životně důležité
infrastrukturní rozvojové projekty. Plánuje se výstavba železnic, solárních apod. elektráren, rozvoj důlního průmyslu,
rekonstrukce vodohospodářských zařízení. Konkrétní možnosti představují například zavlažovací systémy, ponorné
pumpy, malá civilní letadla, nákladní i osobní automobily, léčiva, diesel agregáty, rozvodny a měnírny (participace na
elektrifikaci), pesticidy, stavební stroje, drtiče kamene (pro obnovu infrastruktury), textilní stroje, potravinářské
technologické celky apod.

Dá se říci, že nejperspektivnějšími odvětvími pro investice v budoucnu jsou výstavba infrastruktury, turistika, těžební
průmysl, energetika, zemědělství a rybářství. O konkrétních a aktuálních rozvojových a privatizačních programech není ZÚ
nic známo.

Vzhledem k platnému sankčnímu režimu je nutné před případným vývozem zboží do země důkladně prostudovat
sankční seznam OSN vztahující se na Eritreu. Ty jsou primárně zaměřené na zbraně a zbrojní materiál.

5.2 Kalendář akcí

Informace o mezinárodních veletrzích či výstavách nejsou k dispozici.
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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

Dovozy zboží se obvykle uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako
prostředník.

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

Eritrea je členským státem WTO.

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů
s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu
schválení ministerstvem dopravy a spojů.

Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu,
a to pouze Eritrejcům.

Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) přes 50 %
až do 200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K asistenci investorům při zřízení místního zastoupení nebo pobočky byl v Asmaře zřízen Business Licensing Office. O
fungování této instituce ani o podrobných podmínkách, které musí investor při zřízení kanceláře/společnosti splnit, nemá
ZÚ Káhira k dispozici ověřené informace.

S vyřizováním formalit může také pomoci místní advokátní kancelář.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritreji teprve v začátcích.
Nejúčinnějšími marketingovými prostředky jsou distribuce letáků a inzerce v novinách, rádiu a televizi.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je zatím minimální, v praxi s ní nelze počítat. Možnost krádeže technologických
softwarových aplikací nebo obcházení patentových práv však nemusí české podnikatele trápit vzhledem k nízké technické
úrovni v zemi. Podobné případy, které by mohly české podniky ohrozit, dosud nebyly zaznamenány

6.6 Trh veřejných zakázek

Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou údajně
přístupné jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky, ZÚ Káhira o nich má pouze velmi sporadické informace.
Tendry vyhlašované mezinárodními organizacemi ZÚ sleduje a zveřejňuje (www.businessinfo.cz).

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

Ani eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci,
zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní.

Každopádně lze doporučit v kontraktu sjednat jen nejbezpečnější platební podmínky, jako je neodvolatelný potvrzený
akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem.

O účinných způsobech řešení obchodní sporů nemá ZÚ Káhira žádné relevantní informace, v případě vzniku sporu je
třeba najmout místní advokátní kancelář.

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

Místní zvyklosti

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části.

I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na
rozdíl od Etiopie ulice mají svoje názvy.

Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní
jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu
titulovat.
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Oproti etiopskému hlavnímu městu není problém procházet se po ulicích Asmary ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí
obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

Úřední jazyky a další používané jazyky
• Úřední jazyky: tigriňa (tigrinya), arabština, angličtina
• Další jazyky: tigrejština, kunama, afarština, jiné kušitské jazyky

V praxi se mluví jazykem tigriňa a tigrejsky na západě a ve středu státu, na jihozápadě se hovoří nilotskými jazyky (5 %
mluvčích), na východě kušitskými jazyky (11% mluvčích) a na pobřeží a při hranicích se Súdánem se hovoří arabsky.
Angličtina je široce rozšířena mezi vzdělanější populací a ve městech (je předmětem výuky na středních a vysokých
školách).

Veřejné svátky (dny volna) - 2018

Islámské svátky nejsou pevně vázány na datum, protože se v souladu s lunárním kalendářem meziročně posunují na asi o
11 dní dřívější den.

• 1. ledna - Nový rok
• 8. března - Mezinárodní den žen
• 14. dubna - Velikonoční pátek
• 16. dubna - Velikonoční neděle
• 1. května - Mezinárodní den pracujících
• 24. května státní svátek – Den osvobození (Liberation Day, 1991)
• 15. června - Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
• 22. srpna - Eid al-Adha
• 1. září - Zahájení ozbrojeného odboje (Launching of the Armed Struggle, 1961)
• 27. září - Meskel
• 21. listopadu - narození Proroka Mohameda
• 25. prosince - gregoriánské Vánoce

Časové pásmo: GMT+3 hodiny

Pracovní a prodejní doba

Nařízená pracovní doba úřadů

• v Asmaře: pondělí-pátek 7:00-12:00, 14:00-18:00
• v Massawě a Assabu: v období veder (červen-září) pondělí-pátek 6:00-14:30, v ostatních měsících pondělí-pátek

8:00-12:00, 14:00-18:30

Banky

• pondělí–pátek 8:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
• sobota 8:00 - 12:30

Obchody

• pondělí–pátek 8:00-12:00, 14:00-18:00
• sobota většinou jen dopoledne

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

Všichni cizinci s výjimkou občanů Keni a Ugandy potřebují eritrejská vstupní víza, která vydávají zastupitelské úřady a
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konzuláty Eritreje v zahraničí. Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea
Stavangerstrasse 18, D-10439 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 4467 4620; Fax: +49 30 4467 4621
E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam než v Evropě (např. Keňa, Džibuti,
Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty); v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

• platný pas (nejméně 6 měsíců)
• mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici)
• zpáteční letenka
• fotografie
• výpis z bankovního účtu
• potvrzení o cestovním pojištění
• vyplněný formulář
• nadepsaná obálka s adresou, známka v hodnotě 4,50 EUR

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 EUR (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!),
obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 EUR, na 90 dní za 100 EUR a vícenásobná na 90 dnů za 140 EUR; pro vydání
obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně
prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, který je třeba kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem
bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea
Consular Section
Stavangerstrasse 18
D-10439 Berlin, Germany
Číslo účtu: 723 775 300
Kód banky: 100 700 00
Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin
Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00
SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika, jako
videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší
množství místní měny.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních
expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi pak cizince nahradit.
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Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare. Před příjezdem do země musí
zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance a o jeho pracovní zkušenosti a kopii
pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Doporučuje se očkování proti břišnímu tyfu, meningokové meningitidě (v období od října do května), tetanu a žloutence
A, při delším pobytu i B. Doporučené je rovněž očkování proti vzteklině (zejména v případě pohybu ve venkovských
oblastech).

Malárie se vyskytuje ve vnitrozemských nížinách, zejména v období dešťů od června do září, a na pobřeží celoročně.
Doporučují se proto antimalarika a repelenty, případně moskytiéra. Nebezpečí výškové nemoci může hrozit i při počátcích
pobytu v hlavním městě Asmaře, jehož nadmořská výška (2400 metrů) může být příčinou i jiných zdravotních komplikací
(bolesti hlavy). S vodou souvisí nebezpečí bilharziózy (onemocnění tropických a subtropických oblastí, vyvolané drobnými
červy rodu Schistosoma). Proto je prakticky vyloučeno koupání v přírodních sladkých vodách.

V Eritreji žije asi 15 000 osob nakažených virem HIV, tj. 0,6 % populace (odhad 2016). Jde o zlepšení oproti roku 2012 (17
800 / 0,7 %).

Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Úroveň místních zdravotnických zařízení není ZÚ známa z
vlastních zkušeností, patrně ale nedosahuje evropských standardů, snad s výjimkou tří nemocnic v Asmaře: italské
Hospidem-Ospedale Italiano Ente Morale, největší Mekane Hiwet Hospital nebo 200-lůžková Orota Referral Hospital
(vybudována roku 2003 za pomoci Číny.) Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti. V případě vážnějších obtíží se
doporučuje odletět ze země nebo situaci projednat s konzulátem některé ze zemí EU v Asmaře.

Při zamýšleném delším pobytu je vhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý - Lexikon cestovní
medicíny) nebo konzultovat případné očkování se Státním zdravotním ústavem (SZÚ).
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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

ČR nemá v Eritreji diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v Káhiře v Egyptské arabské republice.

Embassy of the Czech Republic
4, Dokki Street, 125 11, Giza, Cairo
Tel.: (0020-2) 3333 9700, (0020-2) 3333 9702 (sekretariát velvyslankyně)
Fax: (0020-2) 3748 5892
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Občané v nouzi se mohou obrátit na kterékoli z velvyslanectví unijních zemí, která působí v Eritreji (Asmaře):

• Francie: Warsay Street Saba Building, 8. patro, P.O.Box 209, tel: +291-(0)1-200 664, fax: +291-(0)1-121 236
• Itálie: Street 171.1, House No. 11, P.O.Box 220, tel: +291-(0)1-120 160/-213, fax: +291-(0)1-121 115
• Německo: Andinet Street, P.O.Box 4974, tel: +291-(0)1-186 670, fax: +291-(0)1-186 900
• Nizozemsko: Bihat Street No. 16, Zone 1, subzone 09, tel: +291-(0)1-127 628, fax: +291-(0)1-127 591
• Velká Británie: 66-68 Mariam Ghimbi Street, Zip Code 174, PO Box 5584, tel: +291-(0)1-120 145, fax: +291-(0)1-120
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor AFR
Loretánské nám. 6
118 00 Praha 1
tel. +420 224 183 013
fax: +420 224 182 027

ředitel odboru: Ivan Jančárek

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor zahraničně-ekonomických politik II
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel: +420 224 851 600
ředitel odboru: Richard Hlavatý

V Eritreji není zastoupena žádná česká vládní instituce.
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: +291 (1) 127 799
• Ambulance: +291 (1) 202 606 / 202 917 / 202 914
• Hasiči: +291 (1) 202 099

7.4 Internetové informační zdroje

• http://allafrica.com/eritrea/ (zprávy, info; angl., fr.)
• https://wn.com/eritrea_post (noviny, zprávy, info; angl.)
• www.asmarino.com (info; angl., tigrej.)
• www.awate.com (opozice, politika; angl., arab., tigrej.)
• www.meskerem.net (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
• www.erigazette.org (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
• eritreanyellowpages.net (telefon. seznam, odkazy; angl.)
• www.shabait.com (info; angl.)
• Jedna z mála oficiálních stránek o Africe vč. Eritreje v češtině: www.afrikaonline.cz
• Česká stránka věnovaná humanitární pomoci v Africe: www.humanitasafrika.cz
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