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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: Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)
• Anglicky: Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)
• Nepálsky: Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

Seznam členů vlády

Dne 19. 11. 2013 se konaly poslední parlamentní volby. Hlavním úkolem nově zvoleného legislativního shromáždění bylo
schválení nové federativní ústavy Nepálu, která vstoupila v platnost 20. září 2015. Dne 12. října 2015 byl novým
premiérem Nepálu jmenován Khadga Prasad Sharma Oli (Communist Party of Nepal – Unified Marxist - Leninist).

Dne 29. října 2015 byl v historii jako první žena zvolena prezidentkou Nepálu Bidhya Devi Bhandari.

Jméno Agenda

Premiér

Mr. K.P. Sharma Oli Předseda vlády

Vicerepremiér

Mr. Bijaya Kumra Gachhedar Infrastruktura a doprava

Mr. Kamal Thapa Federální záležitosti, zahraničí a místní rozvoj

Mr. Bhim Bahadur Rawal Obrana

Mr. Chandra Prakash Mainali Ženy, děti a sociální záležitosti

Mr. Chitra Bahadur K.C. Odbory a zmírnění chudoby
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Mr. Top Bahadur Rayamajhi Energetika

Ministři

Mr. Bishnu Prasad Paudel Finance

Mr. Prem Bahadur Singh Vodní zdroje a sanitace

Mr. Deepak Bohara Práce a zaměstnanost a obchod

Mr. Agni Prasad Sapkota Lesnictví a ochrana půdy

Ms. Girirajmani Pokharel Vzdělání

Mr. Shakti Bahadur Basnet Vnitro

Mr. Eak Nath Dhakal Mírový proces a rekonstrukce

Mr. Shatya Narayan Mandal Mládež a sport

Mr. Agni Prasad Kharel Práco, spravedlost a parlamentní záležitosti

Mr. Som Prasad Pandey Průmysl

Mr. Haribol Prasad Gajurel Zemědělský rozvoj

Mr. Ram Kumar Subba Pozemková reforma a management

Mr. Ram Janam Chaudhari Zdravotnictví

Mr. Sherdan Rai Informatika a komunikace

Mr. Shanta Manavi Živočišná výroba

Ms. Rekha Sharma Všeobecná správa

Mr. Ganesh Man Pun Zásobování

Mr. Aananda Prasad Pokheral Kultura, turistika, civilní letectví

Mr. Umesh Kumar Yadav Zavlažování
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Mr. Bishwendra Paswan Populace a životní prostředí

Mr. Shivalal Thapa Věda a technologie

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

• Počet obyvatel: 29 384 297 (odhad 2017)
• Odhadovaný roční přírůstek: 1,16 % (odhad 2017)

Věková struktura:

• 0-14 let: 30,2 % (muži 4 610 861 /ženy 4 264 580)
• 15-24 let: 21,73 % (muži 3 220 431 /ženy 3 164 292)
• 25-54 let: 36,58 % (muži 4 847 472 /ženy 5 900 442)
• 55-64 let: 6,32 % (muži 897 999 /ženy 959 405)
• 65 let a výše: 5,17 % (muži 753 771 /ženy 765 089) (odhad r. 2017)

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele
tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských
přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5
%, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4
%, Teli 1,4 %, Chamar/Harijan/Ram 1,3 %, Koiri/Kushwaha 1,2 %, jiné 19 %.

Hlavní náboženství: hinduismus 81,3 %, buddhismus 9 %, islám 4,4 %, křesťané tvoří 1,4 % aj. (údaje z r .2011). Některé
kmeny se hlásí k místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty.
Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1 % obyv.

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) 63,44 6,8 70,08 71,52 78,55

Meziroční růst
HDP (v %)

3,5 5,5 3,4 0,6 7,5

HDP na obyvatele
(v USD)

692 710 751 753 824

Míra inflace (%) 10,2 9,0 7,2 9,9 4,5

Míra
nezaměstnanosti

4,5 4,6 3,7 2,7 3,3
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(%)

Nepál zůstává nadále chudou zemí patřící mezi státy LDCs (Least Developed Countries). V důsledku vleklé politické krize
posledních let, blokády nepálsko-indické hranice přetrvávající do začátku roku 2016 a přetrvávajícím dopadům ničivého
zemětřesení z roku 2015 byla domácí ekonomika vystavena značné zátěži. Na konci roku 2017 se však v zemi uskutečnily
volby od lokální úrovně, přes provinční volby až po parlamentní volby. Z voleb vyšla vítězně Komunistická strana Nepálu
– sjednocení marxisté (CPN-UML), která spolu s Komunistickou stranou Nepálu – maoistické centrum zformovala vládu
mající většinu v obou komorách parlamentu. Politická situace se tedy po dlouhé době stabilizovala, a vláda by tak měla
dostat časový prostor pro uskutečnění ekonomických reforem a vizí. Stabilizovaná politická situace je také základním
předpokladem pro navýšení potřebných zahraničních investic v zemi.

Před vládou v tomto směru stojí nemalé výzvy včetně postupu z ranku nejméně rozvinutých zemí do roku 2022 či
postupu do středně příjmových zemí do roku 2030. Slabými stránkami ekonomiky je nedostatečná infrastruktura, úzká
škála exportních produktů pohybujících se navíc v dolním konci hodnotového řetězce, přílišná závislost na indickém
exportu (60 % celkového vývozu) a importu. Téměř třetina HDP pochází z remitencí od pracovníků v zahraničí. Nepál také
dosahuje nízké míry podnikání. Vláda bude mít t plné ruce práce, aby zvýšila zaměstnanost prostřednictvím cestovního
ruchu, průmyslu, lesnictví a zemědělství, aby zajistil energetickou soběstačnost prostřednictvím hydroenergetických
projektů a aby ukončila obnovu země po zemětřesení z roku 2015. Měla by se zaměřit na průmysl s vysokou přidanou
hodnotou, jakým je ICT, a také na průmyslová odvětví napojená na indickou a čínskou výrobní síť. Kapitálové výdaje vlády
by měly podporovat soukromé investice, především v zemědělství a turistice. Vláda zároveň musí vytvořit takové
podnikatelské prostředí, aby přilákala zahraniční investory, bez nichž se hospodářství bude pohybovat kupředu jen velmi
obtížně. Investice jdou zároveň ruku v ruce s vytvářením pracovních míst, zvýšením produkce a snížením závislost na
dovozu.

Podle ekonomů a zástupců soukromého sektoru by vláda měla rovněž účinně pracovat na efektivnějším poskytování
veřejných služeb, zejména jejich usnadněním na nižších administrativních úrovních. Zlepšení veřejné správy považují za
jeden z klíčových faktorů v rozvoji ekonomiky. Dalším důležitým bodem je potřeba urychlení realizace projektů
zaměřených na bezpečnou distribuci pitné vody v městských oblastech, na zavlažovací a hydroenergetické projekty,
modernizaci vnitrostátních dálnic či ropovodů. Prioritu by měly mít projekty, které budou zahájeny v rámci americké
vládní Millennium Challenge Corporation a iniciativy One Belt One Road (OBOR).

Světová banka odhaduje růst HDP v tomto fiskálním roce na 4,6 %, v dalších letech pak na 4,5 % a na 4,2 %. Projekce
Světové banky pro tento rok jsou výrazně nižší než vládní revidovaný růstový cíl o 6 %. Asijská rozvojová banka (ADB)
revidovala svou růstovou prognózu na 4,9 % v porovnání se svou počáteční projekcí 4,7 %. Mezinárodní měnový fond
předpovídá, že ekonomický růst země bude v v tomto fiskálním roce činit 5 %.

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

Rozpočet v mld. USD

2013 2014 2015 2016 2017

Celkové příjmy 3,500 4,834 4,257 4,848 5,954

Výdaje 4,700 5,200 4,203 5,452 5,974
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Deficit -1,2 -0,366 0,54 -0,604 -0,020

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 (mil. USD

648 921 1192 1 339 88

Kapitálový účet
(mil. USD)

164,7 138,8 140,2 145,6 164,6

Finanční účet (mil.
USD)

1 390 798 2 551 541 541,5

Devizové rezervy
(včetně zlata, mil.
USD)

4 108 6 216

7 374

8 010 8 668

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (% HDP)

2013 2014 2015 2016 2017

31,9 28,3 25,0 27,27 26,8

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech
20.st. Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působí celkem 28 komerčních bank spolu se 40
rozvojovými bankami a 32 finančními společnostmi zaměřených na mikrofinance. Největší podíl na finančním sektoru
mají komerční banky, dále Nepálská národní banka NRB, za kterou se řadí rozvojové banky a finanční organizace.
Celkový základní kapitál komerčních bank činil 288 miliard rupií (cca 2,828 mld. USD). Nepálská centrální banka snižuje
počet bank a finančních institucí (BFI) a trvá na tom, aby se BFI slučovaly. Malé rozvojové banky a finanční instituce tak
směřují buď ke sloučení, nebo jsou převzaty komerčními bankami. Zákon o bankách a finančních institucích (BAFIA) číslo
2074 (2017) umožňuje zakládání infrastrukturních bank (IDB), ačkoli se zdráhá vydávat nové licence komerčním bankám a
jiným finančním institucím.

Podmínkou poskytování dalších půjček Nepálu je provedení reforem v bankovním sektoru. Především se budou týkat
centrální banky NRB, ve které již došlo k restrukturalizaci, a byla plně definována její odpovědnosti. V dalších dvou
bankách s vysokým podílem státu probíhá restrukturalizace za pomoci zahraničních bank.
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1.7 Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH
(13 %), daň z příjmu (10-15 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou platí
zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další specifické
daně.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu: www.ird.gov.np/www.ird.gov.np/
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz (mil. USD) 991,5 1 124 924,2 898,4 818,7

Dovoz (mil. USD 6 502 7 282 8 560 7 116 4 591,7

Obchodní bilance -5 510,5 -6 158 -7 635,8 -6 217,6 -3 773

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším a rozhodujícím exportním partnerem byla Indie (56,6 %), dále následují USA (11,5 %), EU Největším dovozcem
byla Indie (70,1 %), dále následuje Čína (10,3 %).

Obchodní obrat s EU činil 380 mil. EUR s kladnou bilancí ve výši 191 mil. EUR. Pro EU byl Nepál 139. obchodním
partnerem.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními dovozními komoditami byly ropné produkty, železo a ocel, součásti strojů, vozidla a elektrická zařízení. Hlavními
exportními komoditami byly káva a čaj, výrobky ze střižových vláken, koberce, hotové oděvy.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Nepál uznává význam zvláštních ekonomických zón (SEZ) pro rozvoj obchodu s výrobky tradičních odvětví i pro moderní
technicky a technologicky náročné produkty. Zásadní rozhodnutí o ustavení SEZ bylo přijato již ve finančním roce
2003/04, SEZ spravuje ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování.

Bhairahawa SEZ je jedinou dosud formálně otevřenou ekonomickou zónou v zemi. Vláda plánuje otevřít v roce 2019
speciální ekonomickou zónu Simara. Podle vládních plánů má být SEZ Simara zaměřena na zpracování oděvů, na podporu
oděvního průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti při výrobě lokálně vyráběných konfekčních oděvů. Vláda dále
plánuje založit SEZ v Biratnagaru (Provincie 1), Panchkhal, Kavre (Provincie 3), Gorkha (Provincie 4), Jumla (Provincie 6) a
Dhangadi (Provincie 7). Vláda plánuje zřízení 14 SEZ v celé zemi s alespoň jednou SEZ v každé provincii. Výrobci v rámci
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SEZ musí povinně vyvážet nejméně 70 % své produkce.

Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.seznepal.gov.np.

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

FDI (mil. NPR) 9 081,9 3 194,6 4 382,6 5 920,9 13 503,9

Objem přímých zahraničních investic není velký. Přesto se v roce 2017 meziročně více než zdvojnásobil. Největší počet
investic pochází z Indie a Číny, dále z Jižní Koreje, Hongkongu, Mauricia, SAE, Kanady a Japonska.

Nepál má dostatečné předpoklady pro zahraniční investice. Vodní elektrárny, cestovní ruch a služby jsou tři prominentní
odvětví, ve kterých chtějí investoři investovat. Kromě nich jsou pro investice lákavé i další kategorie, jako např. velké
infrastrukturní rozvojové projekty, výstavba mostů, přehrad, trolejbusy, silnice, dálniční tunely, železnice, letiště, výroba
cementu a oceli, průzkum a těžba nerostů, doly, přírodní zdroje apod.

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

V Nepálu neexistuje žádná speciální státní agentura, která by zemi propagovala jako destinaci pro zahraniční investory.
Vláda poskytuje investorům pobídky, informace o nich je možno získat na webových stranách Department of
Industries (www.ip.np.wipo.net). Mezi odvětví, ve kterých nejsou zahraniční investice povoleny, patří výroba zbraní,
radioaktivních materiálů, výroba energie v nukleárních elektrárnách, ale i odvětví, která patří mezi tradiční nepálský
průmysl, jako je výroba koberců a šál, rukodělných výrobků a některé obory zemědělství a turistika. Přesný seznam je
možno získat na výše uvedené adrese.

Nedostatek jasných vládních ustanovení o proveditelnosti financování je velkou překážkou při realizaci velkých
zahraničních investic v zemi. Vzhledem k nejednoznačným právním předpisům, které jasně nevymezily úlohu vlády při
rozvoji projektů, není The Investment Board Nepal (IBN) schopna poskytnout zahraničním investorům, kteří projevili
zájem o investování, kompletní balíček projektů. Neexistují jasná ustanovení o finančním či technickém příspěvku vlády ve
velkých projektech, což je pro zahraniční investory klíčové.

Podle Licenční politiky musí být minimální splacený kapitál IDB 20 miliard rupií. Pokud je IDB založena společně se
zahraničními investory, zahraniční investoři mohou vlastnit 20 % až 85 % akcií, ale musí uvolnit nejméně 15 % akcií
veřejnosti. Pokud je zahraniční podíl 20 % nebo více, ale méně než 50 %, je veřejnosti uvolněno minimálně 30 % akcií.

Na základě loňské úpravy zákona o zahraničních investicích a přenosu technologií (Foreign Investment and Technology
Transfer Act – FITTA) zahraniční investoři mohou nyní nově získat povolení od Odboru průmyslu k investování až do výše
5 mld. nepálských rupií (cca 48,9 mil. USD). Dosud to bylo možné pouze do cca 20 mil. USD. Možné je investovat dokonce
až do dvojnásobné výše, takové investice však musí být schváleny ze strany Industrial Promotion Board vedeným
ministrem průmyslu.
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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

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002. Vztah EU-NP na
politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření
partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě
přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční
režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož
nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez
stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2017 činil obchodní obrat s EU 380 mil. EUR s kladnou bilancí ve výši 191 mil. EUR. Pro EU byl Nepál 139.
obchodním partnerem. Export do Nepálu představoval hodnotu 285 mil. EUR, dovoz z Nepálu 95 mil. EUR.

Podrobnou statistiku lze naléz zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113424.pdf

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. EU vypracovala ve spolupráci s vládou
Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách a cíle, které si EU a NP společně
vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper byl přijat v roce 2007 a je hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování
rozvojové pomoci NP. Dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání, podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích
ekonomických kapacit.

V řínu 2017 EU poskytla Nepálu 800 000,- EUR určených na pomoc nejvíce postiženým obětem loňských rozsáhlých
povodní. Financování proběhlo prostřednictvím Evropského oddělení civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO)
Evropské komise.

V říjnu 2017 také Evropská unie poskytla vládě Nepálu finanční podporu ve výši 40 milionů EUR. Jednalo se o druhou
tranši z programu Nepál-EU pro obnovu a rekonstrukci (NEARR) v celkové výši 105 milionů EUR. Tranše navázala již na
dřívější vyplacení 50 milionů EUR z července 2016. Finance byly směřovány přednostně na obnovu škol, které byly nejvíce
postiženy zemětřesením.
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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

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 2 517 8 275 11 482 3 595 3 604

Dovoz 3 498 1 872 3 559 4 246 2 381

Bilance -981 6 403 7 922 -651 1 222

Značný nárůst vývozu v letech 2014 a 2015 způsobilo dodání dvou letadel L 410 nepálské straně.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní dovozní položky ČR za rok 2017: oděvy, textilie a oděvní doplňky; potravinové přípravky; motory proudové,
pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny; polyamidy v primárních formách; tabule, panely, ovládací stoly, pulty,
skříně; rámy základny formovací modely pro formy; silice rezinoidy koncentráty silic; čaj; výrobky z železa a oceli;
automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení.

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2017: skleněné korálky a skleněné perly; motory proudové, pohony turbovrtulové a
ostatní plynové turbíny; buldozery a rypadla; stroje mechanické; pračky; směsi diagnostické laboratorní reagencie;
telefonní přístroje; přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory; stroje na praní žehlení barvení.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z
deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve
svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české
strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože
v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2017 joint-ventures s českými firmami.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU. V lednu 2015 byla
podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí
Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené
česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v roce 2017 nerealizovala v Nepálu žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován 1 humanitární projekt, 1
malý lokální projekt a projekt v rámci programu MEDEVAC.

a) Humanitární projekt z ústředí:

„Podpora navrátilců a vnitřně přesídlených domácností po zemětřesení v Nepálu“. Realizátor: Člověk v tísni, příspěvek 4
mil. Kč

b) Malý lokální projekt:

„Zlepšení sanitárního a hygienického vybavení ve venkovském zdravotnickém středisku v Kavre“. Realizátor: Civic Forum
for Sustainable Development, příspěvek 201 369,- Kč.

c) Projekt v rámci MEDEVAC

Dne 12. září 2016 bylo podepsáno Memoranda o porozumění mezi ZÚ Dillí, nepálskou nadací „Dhagpo Sheydrub Ling
Foundation“ a GHK Káthmandú o realizaci projektu humanitární asistence v Nepálu v hodnotě 1 milionu Kč směřující k
poskytnutí dostupnosti základní lékařské péče pro chudé děti a nevzdělané farmáře okresu Nala v Nepálu. V první fázi
MZV ČR poskytlo nadaci 900.000,- Kč na zakoupení jednoho sanitního vozu a vybavení místnosti lékařské pohotovosti.
V únoru byla realizována druhá část spočívající v zaškolení místní komunity v poskytování první pomoci.
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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

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export hydroenergetika (malé vodní
elektrárny), přenosové soustavy, komunální hospodářství, rozvoj infrastruktury, civilní letectví a také zpracovatelský
průmysl. Potenciál existuje i v turistice.

• hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho
rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a
především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých
vodních elektráren Zahraniční firmy většinou provozují joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými
investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1MW,

• vodohospodářství (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
• odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování

a skladování odpadu,
• civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy).

Malé civilní letouny a helikoptéry potřebuje Nepál pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné
práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem
himalájských vrcholků).

• infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
• cestovní ruch,

zpracovatelský průmysl (potraviny)

5.2 Kalendář akcí

Stykové a jiné akce ve vztahu k Nepálu probíhají minimálně. ZÚ Dillí usiluje o uspořádání podnikatelské mise zaměřené na
hydroenergetiku, avšak odezva ze strany potenciálních českých firem je minimální.

Ve dnech 18. až 21. února 2017 vykonal VZŮ Milan Hovorka pracovní cestu do Nepálu. Hlavním cílem cesty byla účast
VZÚ jako panelisty na Infrastrukturálním summitu Nepál 2017 ("Summit"), který se konal ve dnech 19. a 20. února v
hlavním městě Káthmándú. V jeho průběhu se VZÚ sešel s tehdejším předsedou nepálské vlády Pushpou Kamalem
Dahalem, místopředsedou vlády a ministrem financí Krishna Bahadur Maharou, ministrem zahraničních věcí Prakash
Sharan Mahatem, ministrem vnitra Bimalendra Nidhim, ministrem infrastruktury a dopravy Ramesh Lekhakem, ministrem
energetiky Janadran Sharmou, ministrem cestovního ruchu a civilního letectví Jivan Bahadur Shahim, s ministrem železnic
Indie Sureshem Prabhuem a řadou představitelů nepálské podnikatelské sféry.
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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

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně
nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží
(cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost
dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na
letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt
zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí
vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní
projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a
podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního zástupce, který zná tamní
podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní
obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se
strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné
uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i
marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit je hlavním kontaktním místem Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování, které
obvykle zastupuje Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se
sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

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

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie.
Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány, jsou vyšší
nežli současné tarify.
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V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská
vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze
dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby) 10 % na
zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety, DPH je 13 % a
dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní
v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.
2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).
3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz

tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.
4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.
5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto
režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu
trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

V květnu 2017 vyhlásil ministr financí zvýšení cel na cigarety, likér a tabákové výrobky. Toto zvýšení bylo zapracováno i ve
státním rozpočtu na rok 2017-2018.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však
nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí
být registrovány jako zahraniční investor podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992
nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

• a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat
• b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti
• c) adresa sídla společnosti
• d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy
• e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu
• f) adresa firmy v Nepálu.

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

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromých stanic (Kantipur Television, Image Channel, Channel
Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je
možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci
zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, jež zasáhnou větší část nepálské
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populace než televize.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování. Nepál se stal
členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých
zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl
zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně
je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS. Připravuje se také nový Zákon na
ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act). Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně
zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design.

Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky
nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví
v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování: www.moi.gov.np/.

6.6 Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být zakázky do částky Rs. 5,000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu
Rs. 5,000 (USD 70) až Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150,000 (USD
2,100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být
vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb
místních obchodních zástupců či poradenských firem.

Úřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách:
http://www.ppmo.gov.np/

Tendry jsou zveřejňovány na následujících webových stránkách:

• http://www.tendersinfo.com/global-nepal-tenders.php
• http://www.globaltenders.com/government-tenders-nepal.php
• http://www.nepaltenders.com/
• http://www.tenderdetail.com/nepal-tenders/1?ci=153
• http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?st=qs&SerCat=10&SerText=Nepal&tt=&si=&ct=1
• http://www.tendernotice.com.np/

Přehled tendrů zasílá ZÚ Dillí pravidelně také Hospodářeské 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

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není
právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování
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politického tlaku.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopným, jsou cla na
dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní
legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a
různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů.
Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.)

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail:
fncci@mos.com.np.)

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

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhalo velmi ztěžka
vzhledem k politické nestabilitě země a častému střídání vlád, neschopnosti místních úřadů projekty administrovat a
nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi
častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je
nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2
%, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Podle sčítání obyvatel z roku
2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2018

11.01 Prithvi Jayanti

15.01. Maghi Parwa / Maghe Sankranti

18.01. Sonam Losar

30.01. Den mučedníků

13.02. Maha Shivaratri

16.02. Ghyalpo Losar
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19.02 Prajatantra Diwas

08.03. Mezinárodní den žen

17.03 Ghode Jatra

25.04. Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04. Nepálský Nový rok

24.04. Loktantra Diwas (Den demokracie)

30.04. Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

01.05. Svátek práce

29.05. Ganatantra Diwas (Den republiky)

15.06. Ramjan Edul Fikra

22.08. Edul Aajaha

26.08. Janai Purnima / Raksha Bandhan

02.09. Shree Krishna Janmasthami

03.09 Gaura Parba

07.09. Nijamati Sewa Diwas

12.09. Hartalika Teej

14.09. Rishi Panchami

19.09. Constitution Day (Den ústavy)

24.09. Indra Jatra

10.10. Ghatashapana

16.10. Fulpati
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17.10. Maha Ashtami

18.10. Maha Navami

19.10. Vijay Dashami

20.10. Ekadashi

21.10. Dwadashi

24.10. Kojagrat Purnima

07.11. Laxmi Puja

08.11 Govardhan Puja

09.11 Bhai Tika

13.11. Chhath Puja

23.11. Guru Nanak Jayanti

22.12. Udhauli Parva

25.12. Christmas Day (Vánoce)

30.12. Tamu Losar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od
10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře,
každý rok proto svátek připadá na jiný den.

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

Víza

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí,
např. v Berlíně - Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906,
http://www.nepalembassy-germany.de/ , email: berlin@nepalembassy.de. Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková
doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují
v hodnotách 25 USD za 15 denní pobyt, 40 USD za pobyt v délce 30 dní a 100 USD za pobyt 90 dní, víza jsou
vícevstupová.
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Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/tourist-visa.html .

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar,
Kathmandu. Telephone:+977-01-4429659, 4429660 FAX:+977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou
zásobu pasových fotografií.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv.
trekking permit, který vydává v Káthmándú nebo v Pokhaře Imigrační úřad. Více informací naleznete na:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/trekking-permit-fees.html.

Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní
stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích
zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí. Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když
v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností,
finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou
účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální
varování nebo doporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webové stránce MZV ČR.

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie
nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech:
http://www.nepalimmigration.gov.np/content/entry-exit-points.html.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici.
Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog,
starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že
jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o
starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building,
Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358). Vedle starožitností je dále zakázáno vyvážet drahokamy a
polodrahokamy, jakékoli předměty ze živočichů (včetně kůží, loveckých trofejí). Cla se pohybují v rozmezí 10-20% z
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hodnoty zboží..

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní
potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery
s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné
předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration
(http://www.nepalimmigration.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců
omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý
zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se
v praxi ukazuje jako velice obtížné.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v
porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší.
Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním
stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a
jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto
nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti
a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských
hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.
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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

V Nepálu nemá ČR zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím velvyslanectví v Dillí.
V Káthmándú podporuje zájmy České republiky jí zřízený Generální honorární konzulát.

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 ZÚ Dillí: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost).

Generální honorární konzulát České republiky v Nepálu
Building No. 494, Ganeshman Singh Path, Tripureshwor, Kathmandu

Telefon +977-1-4259528

Fax +977-1-4248001

E-mail kathmandu@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu Vishnu Kumar AGARWAL

Konzulární působnost Káthmándú

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 Nepálu dlouhodobě nepůsobí žádný pracovník českých institucí.

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – NP pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace NP – ČR spadá rovněž pod Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.
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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.)

Telefonní čísla na policii, požárníky a první pomoc jsou různá podle oblasti. Lze je získat na místní policejní stanici.

• Kathmandu: (Nepál - Káthmándú : 00977 - 1) Policie: 100, 110 a 120
• Himalayan Rescue Association: 4440292/3
• Cizinecká policie: 4222453 a 42223590

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje

• http://www.nepal.gov.np/ Vláda Nepálu, odkazy na ministerstva
• www.doind.gov.np/ Department of Industries
• www.nepalbusinessdirectory.info Nepal Business Directory
• www.thehimalayantimes.com The Himalayan Times
• www.ekantipur.com/the-kathmandu-post Kathmandu Post
• www.myrepublica.com Republica (zpravodajský server)
• www.telegraphnepal.com The Telegraph (zpravodajský server)

Adresy významných institucí

• www.moi.gov.np/ Ministerstvo průmyslu
• www.mof.gov.np Ministerstvo financí
• http://www.fncci.org Federation of NP Chambers of Commerce and Industry
• www.welcomenepal.com Nepal Tourism Board
• www.cbs.gov.np Central Bureau of Statistics
• www.nrb.org.np Centrální banka, Nepal Rastra Bank
• http://www.mzv.cz/nd ZÚ Dillí (oficiální web velvyslanectví ČR v Indii)
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http://www.nepal.gov.np/
http://www.doind.gov.np/
http://www.nepalbusinessdirectory.info
http://www.thehimalayantimes.com/
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post
http://www.myrepublica.com
http://www.telegraphnepal.com/
http://www.moi.gov.np/
http://www.mof.gov.np/
http://www.fncci.org/
http://www.welcomenepal.com/
http://www.cbs.gov.np/
http://www.nrb.org.np/
http://www.mzv.cz/nd
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