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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SAE)

10,2 mil. obyvatel – z toho 9 mil. cizinců

27. nejkonkurenčnější ekonomika světa

2. největší ekonomika v regionu GCC

HDP – 2018 – 2,5 % - odhad pro 2019 – 3 %

EU – jednání o Dohodě o volném obchodu

neplatí se daně – krom ropných společností a bank

5% – DPH – novinka od 1/1/2018

5% – clo



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SAE)

federace sedmi Emirátů (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,

Ajman, Ras Al Khaimah, Umm al Quawin, Fujairah) –

pro obchod nejvýznamnější Dubai a Abu Dhabi

díky vládní podpoře investic a vytvoření investičního

prostředí v posledních dvaceti letech zaznamenán

enormní růst

vládě se daří diverzifikovat ekonomiku = odklon od

závislosti na ropě, aktuálně pouze jen cca 35% HDP

plán snížit závislost na ropě do roku 2025 na 20%

HDP

nacházejí zde uplatnění nové technologie a

řešení, do kterých se nebojí investovat



EKONOMIKA SAE

export 298 mld. $ 

import 227 mld. $

nejvýznamnější obchodní partner –

Japonsko

země s odhadovaným největším obchodním 

potenciálem pro budoucnost - Čína

- Indie 

2017 - 2018



VZÁJEMNÁ OBCHODNÍ VÝMĚNA

10 001 877 11 275 680 12 237 924 13 493 710
16 607 575

19 696 844

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Český vývoz do SAE v CZK (tis.)

aktivní obchodní bilance ČR→



TOP 10 položek českého exportu 2016



CZECHTRADE - SAE

ICT a elektronika – technologie pro tzv. SMART 

CITY

stavebnictví – pokročilé materiály - designová 

produkce

energetika – obnovitelné zdroje – solár

vodohospodářství, zpracování odpadů 

zdravotnictví - i služby

potraviny – potravinářské technologie

letecký a kosmický sektor

Perspektivní obory



CZECHTRADE - SAE

Multikulturní společnost

Déle trvající obchodní vyjednávání, prvotní „oťukávání“

Značný tlak na cenu 

Novinky v SAE – od 2019 založení společnosti i 100% 

zahraniční kapitál na MainLand, ale výjimky

Dlouhodobá víza – 5 let a 10 let 

NA CO SE PŘIPRAVIT



CZECHTRADE - SAE

průzkumy trhu

vyhledání a kontaktování potenciálních obchodních 

partnerů, včetně ověření zájmu o spolupráci

organizace misí do teritoria

incomingové mise

informační servis

INDIVIDUÁLNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY



CZECHTRADE – SAE – akce v teritoriu

INTERSEC – 20/1 - 22/1

bezpečnostní technika

ARAB HEALTH – 28/1 - 31/1

zdravotnická technika

IDEX – 17/2 - 21/2

obranný průmysl

MIDDLE EAST ELECTRICITY – 5/3 - 7/3

elektro

Oficiální účasti ČR/MPO 2019



CZECHTRADE – SAE – akce v teritoriu

GITEX 6/10 – 10/10 2019

ICT

LIGHT MIDDLE EAST 15/10 – 17/10

osvětlovací technika

THE BIG 5 25/11 – 28/11 2019

stavebnictví a stavební materiály



CZECHTRADE – SAE – akce v teritoriu

GULF FOOD – 17/2 – 21/2

potravinářský průmysl

Oficiální účasti ČR/MZe 2019



CZECHTRADE - EXPO 2020

EXPO 2020 – DUBAI – 20/10/2020 – 10/4/2021

poprvé v regionu

velkolepé plány a s tím spojené přípravy

nosná témata pro EXPO 2020

https://esource.expo2020dubai.ae - portál pro sledování tendrů

• udržitelnost

• mobilita

• příležitost

Generálním komisařem české účasti na EXPO 2020 je Jiří F. Potužník

https://esource.expo2020dubai.ae/
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