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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Malawi je suchozemský stát v regionu jižní Afriky bez přímého přístupu k moři. Rozloha je celkem 118 484 km

2
, z toho 94

080 km
2
vlastní území a 24 404 km

2
tvoří pět vnitrozemských jezer. Nejdelší hranici má Malawi se svým východním

sousedem Mosambikem (1569 km), dále sousedí se Zambií (837 km) a Tanzanií (475 km). Klima je tropické. Oficiálními
jazyky jsou chichewa a angličtina, v severních regionech je hlavním jazykem chitumbuka.

Malawi je mimojiné členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, Mezinárodního měnového fondu, Světové
banky, Africké rozvojové banky, Jihoafrického rozvojového společenství (Southern Africa Development Community,
SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), ACP.

Malawi představuje sice jednu z nejchudších zemí Afriky, její makroekonomické ukazatele však naznačují stabilní prostředí
pro investory i vývozce: Inflace za posledních 24 měsíců klesla z 20% na 8,8%, růst HDP v roce 2019 Světová banka
projektuje ve výši cca 4%, malawská centrální banka v lednu 2019 snížila úrokovou sazbu na 14,5%. Země také profituje
z volného přístupu na trhy v EU v rámci programu Anything but Arms. Na druhou stranu se zemědělství v Malawi nadále
potýká s nízkou produktivitou, nedostatkem elektřiny a vysokou závislostí na dešťové vodě (pouze 74 000 hektarů
z celkových 400 000 hektarů obdělávané půdy je v současné době zavlažováno).

Průmysl se na tvorbě HDP se podílí necelými 15 % a zůstává je orientován zejména na zpracování zemědělských plodin,
nosnými obory jsou: zpracování tabáku, zpracování čaje, zpracování gumy, výroba cukru, výroba řeziva, výroba cementu,
výroba základního spotřebního zboží, léčiv, potravin a nápojů.

Vzhledem k existenci doposud málo využívaných zásob některých nerostných surovin (uhlí, uran, bauxit, zlato, platina)
není možné do budoucna vyloučit postupný nárůst významu důlního průmyslu. Těžba uranové rudy na jediném těženém
ložisku Kayelekera byla v roce 2015 pozastavena z důvodu nízkých cen na světových trzích, těžba uhlí (zásoby na severu
země se odhadují na 235 mil. tun, těžba v roce 2016 dosahovala cca 2500 tun měsíčně) je ruinována levnějšími dovozy z
Mozambiku.

Zemědělství je i nadále nosným sektorem ekonomiky. Malawi je vysoce závislé na sezónních srážkách, v případě sucha a
neúrody klesá celkový výkon ekonomiky. Zemědělství vytváří cca 30 % HDP, zaměstnává 80 % populace a tvoří 90 %
exportních příjmů. Základní pěstovanou plodinou je kukuřice, dále se pěstuje tabák, cukrová třtina, bavlna, čaj, brambory,
kasava (maniok), čirok, luštěniny, podzemnice olejná, makadamové ořechy. Živočišná výroba je zaměřena na chov
drůbeže, skotu a koz. Malawi patří k největším světovým vývozcům tabáku.

Hlavní silniční tahy byly rekonstruovány a jsou v dobrém stavu. V Malawi je cca 15 500 km komunikací, z toho téměř
polovinu tvoří silnice s asfaltovým povrchem. Lokální význam má lodní doprava na jezeře Malawi s přístavy Chipoka,
Monkey Bay, Nkhata Bay, Nkhotakota, Chilumba. Malawi disponuje sedmi letišti s pevnou ranvejí. Pravidelné spojení se
zahraničím mají mezinárodní letiště v Lilongwe a Blantyre. Přímé spojení do Evropy neexistuje, cestovat lze přes některé z
afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababa, Nairobi). Hlavním telekomunikačním operátorem zůstává státem vlastněná
společnost Malawi Telecommunications Limited (MTL).

Měnou je malawijská kwacha, průměrný kurz v roce 2018 byl 1 USD : 732,3 MK.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
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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

Malawská republika (Republic of Malawi)

Malawi je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran, ústava byla přijata v
roce 1995. Prezident je hlavou státu a zároveň předsedá vládě, kterou jmenuje. Zákonodárnou moc má jednokomorové
Národní shromáždění (National Assembly), které má celkem 193 poslanců.

• Prezident: Peter Mutharika
• Viceprezident: Neobsazeno
• Ministerstvo zahraničních vztahů a mezinárodní spolupráce: Emmanuel Fabiano
• Ministerstvo financí a ekonomického rozvoje: Goodall Gondwe
• Ministerstvo obrany: Lloyd Muhara
• Ministerstvo zemědělství, zavlažování a rozvoj vodních zdrojů: Joseph Mwanamvekha
• Ministerstvo vnitra: Nicholas Dausi
• Ministerstvo školství, vědy a technologií: Bright Msaka
• Ministerstvo zdravotnictví a populace: Atupele Muluzi
• Ministerstvo průmyslu, obchodu a turistiky: Francis Kasaila
• Ministerstvo občanského vzdělávání, kultury a komunitního rozvoje: Everton Chimulirenji
• Ministerstvo genderu, dětí, pro handikapované a pro sociální věci: Cecilia Chazama
• Ministerstvo informací a komunikačních technologií: Henry Mussa
• Ministerstvo spravedlnosti a ústavních záležitostí: Samuel Tembenu
• Ministerstvo práce, mládeže a rozvoje pracovní síly: Francis Kasaila
• Ministerstvo pro bydlení a rozvoj měst: Jean Kalilani
• Ministerstvo pro místní samosprávu a rozvoj venkova: Kondwani Nankhumwa
• Ministerstvo přírodních zdrojů, energie a pro těžbu: Aggrey Masi

Dne 21. května 2019 ovšem v Malawi proběhly tripartitní volby (prezident, parlament, místní samosprávy), po inauguraci
prezidenta a ustanovení nového parlamentu dojde ke kompletní obměně výše uvedené vlády.

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

Populace dosahuje 17 560 000 lidí, z toho 85% žije ve venkovských oblastech (v hlavním městě Lilongwe pobývá cca 812
tisíc obyvatel). Z celkové dnešní populace pak 51% tvoří ženy, 51% mládež mladší 18 let. Malawi má nejnižší míru
urbanizace v regionu SADC.

Země trpí prudkým demografickým růstem (3% růst ročně), přírůstek téměř 500 000 dětí ročně, hustota zabydlení jedna z
nejvyšších na kontinentu – 186 lidí na km2. Vysoké procento prvorodiček spadá do kategorie 12 - 15 let. Toto
představuje obrovskou zátěž na pracovní trh, sociální systémy a udržitelnost rozvojových intervencí. Odhady velikosti
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populace v roce 2030 dosahují 26,5 milionu obyvatel, v roce 2050 dokonce 41,7 milionu.

Index lidského rozvoje umístil Malawi na 171. příčku ze 189 hodnocených zemí.

Malawi je multietnický stát, obyvatelstvo je tvořeno většinou bantuskými etnickými skupinami, kterým dominuje Chewa
(35,1 %). Dále jsou zastoupeny skupiny Lomwe (18,9 %), Yao (13,1%, podél jihovýchodní hranice s Mosambikem),
Tumbuka (9,4 %, převážně na severu), dále Nyanja, Sena, Tonga, Ngonde a Ngoni. Obyvatelstvo evropského a asijského
původu tvoří méně než 1 %.

Náboženské složení:

• křesťané (většinou protestanti, dále katolící a příslušníci afrických křesťanských církví) 82%
• muslimové 13%
• ostatní 3%
• místní náboženství 2%

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.

Malawi dokázalo v posledních deseti letech uskutečnit důležité ekonomické a strukturální reformy a udržet tempo
hospodářského růstu. Nicméně, chudoba zůstává rozšířená a ekonomika je nediverzifikovaná a zranitelná vůči vnějším
šokům. Hospodářství je převážně zemědělské, přičemž přibližně 80% obyvatel žije ve venkovských oblastech. Zemědělství
představuje zhruba třetinu HDP a 80% příjmů z vývozu. Hospodářství závisí na významném přílivu ekonomické pomoci
mezinárodních dárců. Rozvoj země se řídí řadou pětiletých růstových a rozvojových strategií, třetí a současná, zahrnující
období 2017-2022, se zaměřuje na vzdělávání, energetiku, zemědělství, zdraví a cestovní ruch.

Země ale nadále patří k nejchudším státům světa (LDC, least developer country, na seznamu LDC od roku 1971), 25%
obyvatelstva je podvyživeno (chronicky podvyživeno je 37% dětí do pěti let věku, potravinovou pomoc potřebuje přes 4,5
milionu obyvatel).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
HDP (nominání,

miliony USD)
6 373 5 433 6 303 6981 7 311 7 740

HDP per
capita (USD)

362 300 338 365 373 385

Růst HDP (%) 2,8 2,5 4,0 2,1 4,1 3,5
Inflace (%) 24,9 20,0 7,1 9,0 8,8 8,6

Nezaměstnanost
(%)

7,0 6,4 6,8 5,9 6,0 6,0

Zdroj: EIU, květen 2019, pro roky 2019 a 2020 se jedná o odhady.

Země patří mezi pět nejchudších zemí světa. Navzdory masivní rozvojové pomoci se tento trend nedaří zvrátit. HDP mezi
lety 1995 a 2015 rostlo průměrně pouze o 1,5%. Zemědělství zaměstnává 83% populace a přináší 90% zahraničních
příjmů vlády. Ekonomika je tak velmi náchylná k externím šokům (sucho a další projevy extrémního počasí např. cyklónů,
změna cen zemědělských komodit). Soukromý sektor je nevyvinutý navzdory potenciálu v oblasti zemědělství, chovu ryb
či turistiky. Vnitrozemský charakter neúměrně zvyšuje cenu dopravy. Elektrifikace země dosahuje pouze 11%, země je
závislá na výrobě z vodních zdrojů, instalovaná kapacita je pouze cca 430 MW. Dle posledního hodnocení ekonomické
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svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří do skupiny „mostly unfree“ zemí - ze 180 hodnocených
zemí se umístilo na 153. místě.

Na druhou stranu výhled do dalšího období je pozitivní: Světová banka očekává růst okolo 4,5% v roce 2019, inflace se již
dva roky pohybuje pod 10% (v únoru 2019 dosáhla 7,9%). Vládě se navíc podařilo ve volebním období 2014 - 2019
prosadit několik důležitých reformních kroků a zákonů, které zlepšily podnikatelské klima v zemi (zjednodušené stavební
řízení, přístup k bankovním půjčkám, řešení platební neschopnosti, zjednodušené celní řízení), přijato bylo 10 zákonů
týkajících se vlastnictví půdy a zákon o finančních zločinech. Díky tomu bylo Malawi v roce 2017 hodnoceno jako nejvíce
se reformující země subsaharské Afriky (a celosvětově se umístilo na 3. místě). Silně vylepšilo svoji pozici v hodnocení
Doing Business Světové banky – ze 141. místa se posunulo na 111. místo v roce 2019.

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

Fiskální rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Příjmy (% HDP) 22,8 21,4 22,5 23,1 23,3 24,2
Výdaje (% HDP) 28,9 27,9 28,6 28,7 26,8 29,4
Saldo (% HDP) -6,1 -6,5 -6,1 -5,6 -3,4 -5,2

Fiskálním rokem není rok kalendářní, ale období od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

Přijatý rozpočet na rok 2018/19 počítá s výdaji ve výši 1454 mld. MKW (1,9 mld. USD), příjmy 1400 mld. MKW (1,74 mld.
USD). Mzdové náklady budou i nadále růst Kromě toho vláda plánuje v rámci finančního roku 2018/19 přijmout 10 500
učitelů základních škol, 500 učitelů středních škol a 1 000 zdravotnických pracovníků. To bude znamenat tlak na vládní
peněžní prostředky s ohledem na skutečnost, že mzdy a platy přispívají značnou částkou vládních výdajů - přibližně 35%
opakujících se výdajů v letech 2018/19. Zlepšení výnosů je navíc pro Malawi ve fiskálním roce 2018-19 velmi pochybné.
Rozpočet odhaduje nárůst daňových příjmů z 0,95 bilionu korun na 1 miliardu MK. To je nepravděpodobné, pokud
vezmeme v úvahu, že soukromý sektor je pro vládu hlavním zdrojem příjmů a neočekává se, že by se jeho finanční výkon
výrazně zlepšil.

Na druhou stranu se vládě se během posledních dvou let podařilo stabilizovat úrokové sazby, národní měnu a reformovat
daňový systém, aby lépe odpovídal progresivním modelům. Zlepšuje se správa rozpočtu – zejména od masivní korupční
aféry Cashgate v roce 2013. Nedaří se ovšem efektivněji bojovat s nadále velmi rozšířenou korupcí a snahami vyhnout se
placení daní.

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Platební bilance
(mld. USD)

-1,213 -0,789 -0,985 -1,038 -1,277 -1,249

Veřejný dluh
jako % HDP

39,5 40,4 55,7 58,0 62,3 65,9

Zahraniční
zadluženost
(mld. USD)

1,658 1,765 1,961 2,228 2,510 2,821

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o dohad.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Malawi

5/24 http://www.businessinfo.cz/malawi

http://www.businessinfo.cz/malawi


Podle Mezinárodního měnového fondu je riziko dluhové krize střední, celkový státní dluh se pohybuje na úrovni 65%
HDP. Na druhou stranu roste podíl drahých komerčních dluhů na úkor mezinárodních koncesních pohledávek. V dubnu
2018 Mezinárodní měnový fond schválil Extended Credit Facility ve výši 112,3 milionu USD na 3 roky, prozatím bylo
uvolněno cca 16 milionů USD. Mise IMF v březnu 2019 navštívila zemi, její hodnocení fiskální politiky vlády bylo převážně
pozitivní.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Malawijský bankovní systém je relativně malý. Komerční banky poskytují všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé
půjčky, finanční transfery, vedení osobních i korporátních účtů, spoření a výměnu peněz, kreditní a platební karty, internet
banking atd.). Úvěry jsou poskytovány na vysoký úrok (až 27% u krátkodobých půjček). Užívání kreditních karet je
omezené při platbách v supermarketech, hotelech pouze ve velkých městech. V domácím platebním styku se užívá
malawiská kwacha (k 13. 2. 2018 je kurz 735 MKW/1 USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD.

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Reserve Bank of Malawi, která má pobočky v
Lilongwe a Blantyre. Ta v současnosti udržuje základní úrokovou míru na 14,5%.

V Malawi je v současnosti zaregistrováno následujících 12 komerčních bank:

• Standard Bank Malawi: https://www.standardbank.co.mw/Malawi/
• National Bank of Malawi: http://natbank.co.mw/
• Nedbank Malawi: nedbank.co.mw
• NBS Bank: https://www.nbs.mw/

Dalšími bankovními domy jsou: First Merchand Bank, IndeBank, Malawi Savings Bank, Opportunity International Bank
Malawi, New Finance Bank Malawi, Ecobank, FDH Bank a CDH Investment Bank.

1.7 Daňový systém

Rezidentem (daňovým tuzemcem) se stává fyzická či právnická osoba, která má v Malawi pobyt delší než 183 dní nebo
která má povolení k pobytu (ať už za účelem obchodním nebo zaměstnání). Malawiský daňový systém tvoří následující
základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

Daň z příjmu fyzických osob (rezidentů) je progresivní podle měsíčního příjmu v Malawi:

Příjem z obchodní činnosti:

• 0 - 30000 MWK: 0%
• 30000 - 35000 MWK: 15%
• nad 35000 MWK: 30%

Příjem ze zaměstnání:

• 0 - 30000 MWK: 0%
• 30000 - 35000 MWK: 15%
• 35000 – 3000000 MKW: 30%
• vyšší: 35%
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Nerezidentní osoby platí paušální 15% daň z jakéhokoliv příjmu.

Daně z příjmu právnických osob (PO): Zdaňují se příjmy společnosti vytvořené v Malawi. Běžná sazba v Malawi
registrovaných PO činí 30 %, důlní společnosti mají zvýšenou daň na 40%. Společnosti se sídlem mimo Malawi (pobočky)
odvádějí 35% daň. Společnosti, které působí v prioritních sektorech (zpracování zemědělských surovin a výroba elektřiny)
neplatí podnikovou daň až po dobu 10 let, následně platí sníženou daň ve výši 15% (nerezidentní firmy 20%).

Daň z přidané hodnoty (VAT): Základní sazba DPH je 16,5 %. Nulové DPH mají učebnice a školní potřeby, hnojiva,
vozidla určená k přepravě nákladu a sůl. Výjimka platí rovněž pro strojní zařízení pro výrobu a finanční služby.

Sociální odvody: zaměstnavatel odvádí 10% platu zaměstnance do sociálního pojištění, zaměstnanec přispívá ze svého
5%. V Malawi neexistuje povinné zdravotní pojištění.

Další daně:

• Daň z obratu: platí malé společnosti s ročním obratem 2 – 6 mil. MKW platí 2 %
• Daň z dividend činí 10 %
• Daň z úroku a royalties 20%
• Daň z nájmu: 15%
• Daň ze služeb: 20%

Malawi (až na prioritní sektory) neposkytuje investorům daňové pobídky, daňový zákon ale umožňuje snížení daňového
základu ve formě zrychlených odpisů nemovitostí i strojního zařízení. Zdaňovací základ ze zisku z vývozu netradičních
výrobků (vše mimo těžených surovin, čaje, kávy, cukru a tabáku) se snižuje o 25%, podobně je možné snížit cenu dopravy
těchto výrobků. Bližší informace jsou k dispozici na stánkách Malawi Revenue Authority: www.mra.mw,
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malawi/paying-taxes/;
http://taxsummaries.pwc.com/ID/Malawi-Overview.
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2. Zahraniční obchod a investice
Malawi dokázalo v posledních deseti letech uskutečnit důležité ekonomické a strukturální reformy a udržet tempo
hospodářského růstu. Nicméně, chudoba zůstává rozšířená a ekonomika je nediverzifikovaná a zranitelná vůči vnějším
šokům. Růst v roce 2018 byl negativně ovlivněn nedostatečným úhrnem srážek a napadením úrody kukuřice blýskavkou
kukuřičnou. Deficit vládních financí se promítl do rychlého růstu jak domácího, tak i zahraničního zadlužení. Celkový
zahraniční dluh dosahuje cca 2,2 mld USD (33% nárůst proti roku 2014), splátky ohrožují stabilitu měny (zvyšují inflační
tlaky) i makroekonomickou stabilitu země. Ochota země dále implementovat reformy dohodnuté s IMF byla s ohledem na
vvšeobecné volby v květnu 2019 velmi nízká.

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

mil. USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dovoz 2 745 2 220 2 088 2 144 2 484 2 503

Vývoz 1 533 1 431 1 103 1 106 1 208 1 254

Bilance -1 213 -789 -985 -1 038 -1 277 -1 249

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Země EU v roce 2018 dovezly z Malawi zboří za celkem 308 milionů EUR, vyvezly zboží v hodnotě 139 milionů EUR,
bilance vzájemného obchodu je tak záporná ve výši -169 milionů EUR. EU28 představuje největšího dovozce zboží z
Malawi, následují Tanzanie, Jižní Afrika, Egypt, Zimbabwe a Čína. Pořadí importérů do Malawi v roce 2018 je JAR, EU28,
UAE, Čína a Indie.

Struktura obchodu EU a Malawi viz https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_malawi_en.pdf.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní vývozní komoditou Malawi je tabák, v roce 2017 se ho vyvezlo za 620 mil USD (cca 71% příjmů z exportu). Dále se
vyváží sušená zelenina, čaj, třtinový cukr, bavlna, káva a ořechy. Dováží se prakticky všechno. Hlavními dovozními
komoditami Malawi jsou pohonné hmoty a hnojiva, následují strojírenské výrobky, léky, motorová vozidla, potraviny a
veškeré spotřební zboží.
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Malawi neexistují zóny volného obchodu nebo investiční zóny. Firmy vyrábějící výhradně na vývoz mohou požádat o
registraci do „Exportně-výrobní zóny“ (Export Processing Zone – EPZ). Podrobnosti a výhody registrace do EPZ viz
www.mitc.mw.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018
FDI (miliony

USD)
445,2 598,8 287,7 325,6 277,11 dosud není k

dispozici

Zdroj: UNCTAD

Hlavním cílem zahraničních investic je zemědělství a zpracování zemědělských surovin a služby (zejména bankovnictví,
telekomunikace a cestovní ruch). Hlavními investory jsou firmy z JAR, USA a Německa.

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

Malawi je zemí otevřenou zahraničním investicím. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu.
Preferovanými obory jsou energetika, těžba nerostných surovin, dopravní infrastruktura, komerční zemědělství a
zpracování zemědělských surovin, turistika. Vlastnická práva jsou chráněna ústavou, která zaručuje ochranu všem
subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je možné z důvodu urgentního veřejného zájmu, stát ale
musí vyplatit odpovídající odškodné (stanovené na komerční bázi). Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona
není rozdíl (ve skutečnosti ale někdy mají domácí subjekty výhodu - např. u státních zakázek). Domácí zájmy jsou
chráněny licencemi pouze v případech, kdy se jedná o ochranu zdraví, životního prostředí a národní bezpečnosti.
Obchodní činnost na venkově a těžba nerostných surovin v malém měřítku je vyhrazena pouze místním občanům.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést,
mohou repatriovat příjmy a zisky. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat
přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení
zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo
do Malawi (za předpokladu, že byl vstupní kapitál registrován u RBM), investoři mohou převádět libovolně (bez licence)
dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Na druhé straně některé profesionální komory vynucují na svých
členech např. povinné zaměstnávání místních sil či povinné užití místních dodavatelů. Existuje nařízení, že minimálně dva
členové managementu by měli být malawiští rezidenti. Podle nových zákonů o půdě budou moci cizinci půdu pouze
pronajmout na 50 let.

Nový investor se registruje u Malawi Investment and Trade Centre (MITC), která pomáhá se všemi nezbytnými kroky.
Investovaný kapitál se registruje u Rezevní banky Malawi (přes založený účet u komerční banky). Minimální výše
investovaného kapitálu je stanovena na 50.000 USD. Následné vystavení investiční licence u MITC je zpoplatněno částkou
1.000 USD.
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Země se na druhé straně potýká s mnoha problémy – vysokou závislostí na klimatických podmínkách, složitou, drahou a
zdlouhavou dopravou zboží, zanedbanou infrastrukturou (zejména elektřina a voda), nedostatkem kvalifikovaných
pracovních sil, velmi rychlým růstem počtu obyvatel a s tím spojeným odlesňováním, korupcí a pomalou a nevýkonnou
státní správou, které její ekonomický rozvoj brzdí a investory odrazují. Dalšími praktickými překážkami jsou vysoká inflace
a sezonní nedostatek deviz v bankách, občasné zasahování vlády do hospodaření firem (např. zákaz vývozu kukuřice) a
cenové politiky (státem garantované ceny základních potravin, PHM.., stanovené výkupní ceny tabáku, bavlny).
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3. Vztahy země s EU
Zahraniční politika Malawi je prozápadní a tato země často na mezinárodních fórech podporuje stanoviska EU. V Malawi
má z členských států EU diplomatické zastoupení pouze Německo, Irsko a Velká Británie.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Malawi
Area 18 Roundabout, Presidential Way / Corner M 1PO Box 30102,
Capital City, Lilongwe 3, Malawi.
Telefon: +265 1 773199, e-mail:
delegation-malawi@eeas.europa.euhttp://www.eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Malawi i největším donorem. Do EU se v roce 2017 dovezlo zboží
v hodnotě 370 milionů EUR, vyvezlo se zboží v hodnotě 170 milionů EUR; největším dovozcem i vývozcem je Belgie.
Malawi patří k nejméně rozvinutým zemím, disponuje proto v rámci programu „Anything but guns“ volným a bezcelním
přístupem na evropské trhy. Vývozu do EU z Malawi dominuje tabák, čaj, káva, cukr, ryby. Dovozy z EU jsou tvořeny stroji
a mechanickými spotřebiči, zařízením, vozidly a farmaceutickými výrobky.

Malawi je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU v roce 2007 dojednala prozatímní dohodu EPA. Tu v roce
2009 podepsaly Seychely, Madagaskar, Mauritius a Zimbabwe, v roce 2017 se přidaly Komory (dohodu pouze parafovaly),
Malawi dosud stojí mimo tuto dohodu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 - 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Malawi alokována částka 560 mil. EUR. Finanční
prostředky budou věnovány zejména na konkrétní programy podpory dobré správy věcí veřejných, školství a na rozvoj
venkova. Prioritními sektory jsou zemědělství, školství a dobrá správa věcí veřejných. V zemi rovněž působí Evropská
rozvojová banka, která podporuje rozvoj vodárenských a kanalizačních sítí v největších městech, výstavbu skladovacích sil
a zvyšování vývozních kapacit malých a středních firem z oboru zemědělství. V rámci Evropského investičního plánu by
do země mělo přitéct dalších 44 miliard EUR v roce 2019, schválena byla podpora dvou projektů – výstavba silničního
spojení Malawi a Mosambiku a rehabilitace dálnice M1. Malawi má také přístup do unijního programu ERASMUS+.

Z důvodu endemické korupce (ačkoli oficiálně toto zdůvodnění publikováno nebylo) EU společně se Světovou bankou
v roce 2018 zastavily přímou rozpočtovou podporu Malawi ve výši přes 1,5 miliardy USD (na EU připadá cca 685 mil EUR).
Během roku 2018 proběhla dvě revizní jednání s malawskou vládou o managementu veřejných financí, další kolo jednání
se očekává v únoru 2019.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou nízké. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše
příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním českých firem či investicemi. Za hlavní překážku širší vzájemné
ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a de facto nepojistitelnost exportních úvěrů.

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

Bilaterální obchodní výměna (s odpočty, tisíce CZK):

vývoz dovoz obrat bilance

2014 11 842 85 254 97 097 -73 412

2015 10 212 62 217 77 428 -57 005

2016 12 937 157 869 170 806 -144 932

2017 12 204 257 188 269 392 -244 984

2018 6 273 120 628 126 901 -114 355

Zdroj: ČSÚ.

Obchodní bilance ČR s Malawi je negativní, vývoz z ČR do země je zanedbatelný, dovoz je tvořen z absolutní většiny
dovozem tabáku (trend viditelný ve všech výše zaznamenaných letech).

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého vývozu do Malawi zahrnuje:

Kód zboží Název zboží Objem - CZK(tis.)
8471 Stroje automat. zprac. dat jednotky

snímače
2 545

8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů
pro celulární sítě

2 133
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7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa
oceli

1 401

3822 Směsi diagnostické laboratorní
reagencie

1 290

8437 Stroje pro čištění třídění ap semen
zrní

475

8436 Stroje ost pro zemědělství a lesnictví 269
6211 Tepláky oděvy lyžařské plavky oděvy

jiné
268

8208 Nože destičky břitové pro stroje
zařízení

127

9003 Obruby a obroučky pro brýle, pro
ochranné brýle nebo pro podobné
výrob

86

8423 Přístroje zařízení k vážení závaží pro
váhy

63

Zdroj: ČSÚ.

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého dovozu z Malawi zahrnuje:

Kód zboží Název zboží Objem - CZK(tis.)
2401 Tabák nezpracovaný odpad tabákový 121 940
1701 Cukr třtinový řepný sacharoza

chemicky čistá
7 701

904 Pepř paprika sušené drcené v prášku 886
7103 Drahokamy polodrahokamy i

opracované
854

8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů
pro celulární sítě nebo jiné bezd

831

901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky
náhražky

733

8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá
polovodičová paměťová zařízení,

617

8703 Osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro
p

384

3919 Desky folie filmy ap samolepicí z
plastů

65

802 Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené
loupané

64

Zdroj: ČSÚ.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V letech 2018/19 nebyla zaznamenána žádná aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures. Působí zde jedna malá rodinná firma.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi není uzavřena žádná bilaterální smlouva.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl v Malawi implementován malý rozvojový projekt zaměřený na zvýšení rezistence malých farmářů proti
vlivům klimatických změn. V roce 2019 není v Malawi realizován žádný projekt české rozvojové spolupráce.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje se především na sektory s nevyužitým
potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky.
Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není
plně využit exportní potenciál České republiky.

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

Nejvíce perspektivním odvětvím pro uplatnění českých vývozců je bezesporu sektor zemědělské techniky. Malawská vláda
v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019 – 2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru.
Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu. Na druhou stranu se však místní zemědělství bez dalekosáhlé
mechanizace, modernizace zavlažování a zavedení současných postupů při správě komerčních farem neobejde. Českým
výrobcům se tak nabízí otevírající se prostor pro dodávky traktorů a dalších zemědělských strojů, řešení pro zavlažování
polí, ale také řešení pro čištění vody, její zadržování, vrty a revitalizace studen a solárních, vodních či větrných řešení
off-grid (pouze 11% obyvatelstva má přístup k elektrické síti). Svůj trh naleznou výrobci zpracovatelských či balicích linek,
třídičky, mlecí zařízení a další zařízení pro zpracování výpěstků. Atraktivními zákazníky pro české partnery mohou být
právě komerční farmáři, na jejichž produkci Malawi plánuje nadále stavět svoji exportní strategii a na jejichž podporu
připravuje nové vládní programy s cílem diverzifikovat portfolio komerčně pěstovaných plodin. Kromě již uvedeného
tabáku a dále kasavy, sójových bobů, rýže, bavlny či čaje se nabízejí zejména tři atraktivní plodiny: makadamové ořechy,
konopí a cukrová třtina.

Dále je na malawiském trhu možno se uplatnit s výrobky chemického průmyslu (hnojiva), papírem a kartonem,
keramickými výrobky, náhradními díly pro vozidla, výrobky z gumy, potravinami či domácími elektrospotřebiči, těžebními
a dopravními stroji (i užitými), generátory a zařízeními na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Poptávka je ale i po
jednoduché, manuálně poháněné mechanizaci a nářadí. Vláda pro roky 2019 - 2024 připravuje skrze Malawi Investment
and Trade Centre projekty na výstavbu pěti nových hydroelektrárenských komplexů, jejichž výstavba bude financována
mezinárodními donory, do těchto tendrů se mohou zapojit i české firmy.

Pro českého výrobce spotřebního zboží je poměrně obtížné se na malawiském trhu prosadit v konkurenci jihoafrického
zboží dováženého v rámci zvýhodněného celního režimu. Nepříznivým faktorem rovněž je skutečnost, že ČR a její výrobky
nikdy nebyly v Malawi příliš známé.

5.2 Kalendář akcí

V Malawi existuje jen velmi omezený počet pravidelných veletrhů, hlavní regionální oborové veletrhy se konají v JAR.
Jedinou mezinárodně významnější akci představuje Malawi International Trade Fair (viz www.mccci.org), který se koná
většinou v květnu či červnu daného roku v Blantyre.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Malawi představuje velmi malý trh tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Zákazník se orientuje především na cenu,
kvalita zboží je až na druhém místě. Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou
konkurenční překážku českému zboží.

Obchodní bilance ČR s Malawi je negativní, vývoz z ČR do země je zanedbatelný, dovoz je tvořen z absolutní většiny
dovozem tabáku (trend viditelný ve všech výše zaznamenaných letech). Současná obchodně-ekonomická spolupráce
nedosahuje potenciálu daného diverzifikovanou výrobou a výrobními kapacitami na české straně a tlakem na rozvoj
strategických výrobních sektorů na malawské straně. Absenci obrátkového exportu je však především nutno přičíst
nedostatečné kupní síle per capita místního obyvatelstva a zatím nevelké kompatibilitě průmyslů obou zemí. Příležitosti
pro české firmy existují v oblasti zemědělství, energetiky z obnovitelných zdrojů (řešení off-grid), ale i velkých
energetických celků.

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

Situace v Malawi je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti
(geografická vzdálenost, komplikovaná doprava, nedůvěra v serióznost partnera, atd.) existují i specifické faktory jako
např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem je i
nízká koupěschopnost obyvatelstva. Většina zahraničních firem dováží zboží prostřednictvím místních dovozců nebo
agentů, případně si v zemi zakládá kancelář. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem,
zástupcem) je proto základní podmínkou úspěšného obchodu. ČR dosud nemá v Malawi vybudovánu žádnou síť
zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města.
Ačkoliv se dojezdové časy do dvou klíčových přístavů (Beira vzdálená 900 km a Nacala vzdálená 1000 km) v posledních
letech zkrátily, stále platí, že žádný námořní přístav není z Malawi dostupný za méně než 12 hodin. Čekací doby na
mozambických hranicích jsou někdy velmi dlouhé. Z praktických důvodů (rychlost odbavení v přístavu) navíc řada
malawiských importérů a exportérů stále preferuje 2300 km vzdálený Durban nebo Dar es Salaam v Tanzanii.

Spotřební zboží lze na místním trhu nejlépe uplatnit prostřednictvím dovozců/distributorů a velkoobchodů, které již mají
vybudované distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce. Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je
cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšených cel alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci.
Významným faktorem zůstává cena výrobku, kvalita záručních a pozáručních služeb je až na druhém místě. U dodávek
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strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis v místě.

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

Zahraniční obchod je v současné době do značné míry liberalizován. Dovozní cla jsou diferencována podle země původu
dováženého zboží. Preferenční přístup na malawiský trh mají státy SADC a COMESA.

Český vývozce musí dovozci v Malawi dodat kopie faktury, nákladní list (Bill of Loading), osvědčení u původu zboží (u
některých druhů), podrobný seznam a popis zboží a avízo o zaslání. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a
příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat přepravní list (Way
Bill v případě dopravy po zemi), nebo letecký nákladový list (AirWay Bill). Celní deklaraci je možné provést na jakémkoliv
hraničním přechodu do Malawi včetně mezinárodních letišť. Celní řízení u zboží v hodnotě překračujícího 100.000 MWK
musí být provedeno prostřednictvím certifikovaného zástupce. Celní sazby závisí na zemi původu, druhu zboží, konečném
užití i momentálních ochranářských opatřeních (detaily viz http://www.mra.mw/business/incentives).

Základní celní sazby jsou:

• suroviny (např. stavební materiály) a základní zařízení – clo 5%, spotřební daň 10%,
• luxusní zboží (textilní výrobky, nábytek, elektronika, dopravní prostředky) - clo 25%, spotřební daň 20 - 50%,

Stroje a strojní zařízení pro výrobu a těžbu nerostů, suroviny a nákladní automobily pro stavebnictví, zařízení na výrobu a
distribuci elektřiny, telekomunikační zařízení, vybavení pro turistiku, zdravotnictví, školství, bankovní služby lze dovézt
bezcelně, neplatí se ani spotřební daň. Kompletní celní sazebník je ke stažení http://www.mra.mw/downloads/.

Vzhledem k tomu, že se daňové a celní předpisy a sazby velmi často mění, je lépe informace o dovozu konkrétního druhu
zboží ověřit na následující adrese: The Commissioner General, Malawi Revenue Autority Chayamba Building Private Bag
247, Blantyre, Malawi: www.mra.mw nebo prostřednictvím honorárního konzulátu ČR v Lilongwe.

Zahraniční obchod s některými produkty je spojen s povinností zajištění importní či exportní licence. Vývozní licence je
vyžadována pro vojenský materiál, PHM, železný šrot, nezpracované dřevo, rýži, kukuřici a kukuřičné produkty, zvěř (vč.
trofejí) a drůběž. Dovozní licence je vyžadována pro cement, rostlinné oleje na vaření, mýdlo na praní, čerstvé mléko a
alkoholické nápoje v PET lahvích. Dovozní a vývozní licence vydává ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou platné po
dobu 6 měsíců od data vystavení, jejich prodloužení není automatické. Speciální licence se pak týkají dovozu léků (i
veterinárních), radioaktivních látek a vojenského materiálu. Dovozce zvířat a živočišných produktů je povinen před
realizací dovozu přeložit platný veterinární certifikát vydaný v zemi původu dodávky. V případě exportu živočichů a
živočišných produktů z Malawi vydává příslušný certifikát veterinární odbor ministerstva zemědělství.

Malawi Bureau of Standards, jako součást International Bureau of Standards, prosazuje mezinárodní standardizaci
malawiských výrobků a vydává příslušné certifikace pro zboží určené na export. Za standardy v oblasti léčiv je odpovědná
Pharmacy and Medicines Board, standardy v zemědělství (kvalitu rostlinných produktů a masa) vydává ministerstvo
zemědělství. Všechny tři organizace jsou rovněž zodpovědné za certifikaci výrobků určených pro místní trh a uznávání
laboratorních výsledků cizích laboratoří. S výjimkou léčiv (i veterinárních) a potravin, které musí uvádět složení a expirační
dobu, neexistují předpisy pro označování výrobku. Úředním jazykem v Malawi je angličtina, označení by tedy mělo být v
tomto jazyce.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
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Malawiská vláda oficiálně podporuje zahraniční firmy, které mají zájem o zřízení kanceláře, pobočky nebo joint-venture,
až na malé výjimky (viz. Kapitola 2.6) neexistují žádná omezení. Nový investor předloží plán na zřízení kanceláře, pobočky
či společného podniku Malawi Investment and Trade Centre (MITC), která vyřídí všechny nezbytné formality. Nejprve je
nutné registrovat jméno společnosti, dále je vyžadováno zapsání firmy do obchodního rejstříku (Registrar General of the
Ministry of Justice), registrovat kapitál u Malawiské rezervní banky (prostřednictvím komerční banky u které má firma
účet) a registrovat firmu pro platbu daní (Malawi Revenue Authority). Pro zahraniční zaměstnance je následně potřebné
získat pracovní povolení a místní zaměstnance registrovat u ministerstva práce. Joint-Venture je preferovanou (a
nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí.

Další informace lze získat rovněž na Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI),
http://www.mccci.org.

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

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k
neexistujícímu povědomí malawiských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v
opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi č a
zejména rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: The
Nation a The Daily Times. Rozšířenou formou prezentace výrobku je rozhlasová a televizní reklama. V zemi působí tři
televizní (z toho 1 státní) a 23 rozhlasových (z toho 2 státní) stanic. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu.

K nejvýznamnějším veletrhům patří MALAWI INTERNATIONAL TRADE FAIR (všeobecný veletrh), viz www.mccci.org, konání
většinou v květnu či červnu.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Malawi je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního
vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Malawi
signatářem dohody TRIPS. Malawi je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization) a přijalo
národní zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích i existenci místních organizací a zákonů na ochranu duševního
vlastnictví bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet,
počítačového softwaru, léků, ošacení, atd. Ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi vládní priority.

6.6 Trh veřejných zakázek

Malawiská vláda vypisuje v domácím i zahraničním tisku tendry na vládní zakázky, a to vesměs ve lhůtách 15 - 90 dní před
konáním vlastního výběrového řízení. Korupce a osobní známosti při udělování státních zakázek ovšem zůstávají velkým
problémem Malawi. Státní i soukromé firmy mají obecně při účasti v tendrech stejné podmínky, někdy ale státní firmy
získají výhodnější vládní půjčku a v několika případech jim byla přidělena státní zakázka bez výběrového řízení. Vláda je
rovněž považována za jednoho z méně spolehlivých plátců provedených prací. Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje
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dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek
tendru.

Hlavním kontaktem pro zahraniční investory zůstává Malawi Investment and Trade Centre (MITC). Mezi jeho služby patří
poradenství pro investory a vývozce, informace o investicích a obchodu, usnadnění investic pro potenciální investory,
účast na veletrzích, vývoj produktů a trhu, průmyslová hodnocení a projektové plánování a výzkum. na webových
stránkách MITC lze nalézt informace o konkrétních investičních a obchodních pobídkách a aktuální přehled investičních
projektů v Malawi.

Projekty financované mezinárodními finančními institucemi (Světová banka, Africká rozvojová banka, atd.) a donory
(včetně EU) mají jimi řízené tendry, uveřejňované na webových stránkách příslušných institucí.

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

Malawi je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání
investičních sporů (ICSID) z roku 1965. V Malawi jsou uznávány rozhodnutí cizích soudů a arbitrážních těles za
předpokladu, že jsou registrována místními soudy a že je takovéto řešení uvedeno ve smlouvě.

Doporučuje se velmi důkladné prověření partnerů (due dilligence) před samotným zavřením smlouvy, ve smlouvě je
nutné specifikovat způsob a místo řešení případných sporů. Obchodní spory jsou spojeny s vysokými náklady, pomalým
soudním řízením a nízkou vynutitelností rozhodnutí (zejména v případě aribtrážního řízení). Nejobvyklejší praxí je platba
předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a velmi dobré znalosti
obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

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

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit britský vliv. Běžné zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech
dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se
doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně
méně formální než v mnoha zemích EU. Obdobně jako v jiných afrických kulturách existují drobná specifika týkající se
například stisku ruky. Levá ruka je považována za nečistou a neměla by být použita např. k předávání vizitky.
Malawijci neradi říkají ne, proto někdy mohou slíbit navazující jednání a již se neozvat, vyvolat v obchodním partnerovi
nereálná očevání apod. Je proto třeba brát výsledky obchodních jednání realisticky a následným telefonátem či emailem
výstupy ze schůzky ověřovat. Ve veřejném sektoru bývá míra spolehlivosti u partnerů obvykle nižší.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z velkých
barier obchodních styků.

Oficiální státní svátky:

• 1. ledna
• 15. ledna - John Chilembwe Day
• 3. března - Martyrs' Day
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• Velký pátek a Velikonoční pondělí
• 6. května - Labour Day
• 14. června - Freedom Day
• 6. července - Republic Day
• 14. října - Mothers' Day
• 24. - 26. prosince - Vánoce

Dále se slaví pohyblivé muslimské svátky (např. Eid al Fitr). U některých svátků (např. den osvobození a den nezávislosti)
platí, že, pokud připadají na víkend, je dnem pracovního volna následující pondělí.

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

• Banky: 08:00-14:00 (Po-Pá)
• Úřady: 07:30-12:00, 13:00 – 17:00 (Po-Pá)
• Obchody: 08:00-17:00 (Po-So), velké supermarkety jsou otevřené i v neděli dopoledne.

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

Cestovatel musí mít cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po přepokládaném opuštění země s dvěma prázdnými
stránkami. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. Při příjezdu z oblastí zasažených
žlutou zimnicí se vyžaduje předložení očkovacího průkazu s vyznačeným očkováním proti této nemoci. Cizinecká policie
může vyžadovat i prokázání dostatečných finančních rezerv pro pobyt v Malawi.

Malawiské vízum lze získat na kterémkoli zastupitelském úřadě Malawi v cizině. Diplomatické a konzulární vztahy s ČR
pokrývá Velvyslanectví Malawi v Berlíně:

Malawi Embassy
Westfällische Strasse 86
10709 Berlín
tel.: +49 308431540
fax: +49 3084315430
email: consular@malawi-embassy.de, berlin@malawi-embassy.de

Na velvyslanectví Malawi v Berlíně jsou poplatky za tranzitní vízum (platnost 7 dní) stanoveny na 65,- EUR, za vízum pro
jednorázový vstup (platnost 3 měsíce) na 90,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 6 měsíců) na 200,- EUR, za vízum
pro více vstupů (platnost 12 měsíců) na 270,- EUR. Občané, kteří do Malawi cestují za oficiálním účelem, mohou obdržet
víza bezplatně nebo mohou cestovat bez víza v závislosti na důvodu cesty, výjimku je vždy nutné ověřit u příslušného
malawiského velvyslanectví.

Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země
nezměnily.

Malawi je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že
Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se
pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku
stopem nebo pěšky. Politické mítinky a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto
vyhýbat.
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V celém Malawi je rozšířena malárie, proto se doporučuje profylaxe proti této nemoci, přičemž antimalarika chloroquine v
Malawi většinou neúčinkují. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity
únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Při cestách do Malawi se doporučuje
očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B. Je nutné pečlivě dodržovat
hygienické zásady a pít pouze balenou nebo jinak zaručeně nezávadnou (např. převařenou) vodu. Doporučuje se, aby
turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně kvalitní zdravotní
pojištění na celou dobu pobytu v zemi. Ošetření je vždy nutno nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit s pojišťovnou. V
Malawi je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Šíří se zejména pohlavním stykem. Největší turistickou atrakcí je jezero
Malawi, kde se však z důvodu nebezpečí protozoových infekcí (bilharzióza, schistozomiáza) nedoporučuje koupání.

Malawi leží v seizmicky středně aktivním pásmu, poslední výraznější otřesy půdy byly zaznamenány v lednu 2010 a
dosáhly 5. stupně Richterovy škály.

Při odletu z mezinárodního letiště v Blantyre a Lilongwe platí tzv. odletová taxa ve výši 30 USD.

Na malawijských silnicích se jezdí vlevo. Cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zásobování pohonnými hmotami
není spolehlivé, cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Veřejná doprava je na nízké úrovni.
Autobusová doprava mezi největšími městy bývá spolehlivější než služby minibusů.

Fotografování vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je
zakázáno.

Občanům ČR se doporučuje se před cestou zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí k
poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních
nepokojů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malawijská vláda různými nástroji motivuje zahraniční firmy, aby přednostně vyškolily a zaměstnaly místní síly před
"dovozem" pracovních sil ze zahraničí. Získat pracovní povolení proto bývá velmi obtížné a je považováno za jednu z
velkých překážek pro zahraniční investory.

Podle zákona může investor zaměstnat cizince v případě, že neexistuje „dostatek vhodných a kvalifikovaných místních
kádrů“. Žádost o dočasné pracovní povolení pro cizince (Temporary Employment Permit - TEP) podává za zaměstnance
zaměstnavatel, a to na cizinecké policii, nově lze žádost podat také online. Poplatek se vybírá až po sdělení kladného
stanoviska s vydáním povolení, teprve poté může daná osoba přicestovat do Malawi. Manažerský TEP je vydáván na dobu
existence firmy, zaměstnanecký TEP je vydáván na dobu tří let a jeho platnost může být jedenkrát prodloužena - žádost je
nutno podat nejpozději tři měsíce před vypršením platnosti platného TEP. Povolení je požadováno i od pracovníků
nevládních organizací, církevních charit apod. Současné poplatky jsou stanoveny na 120 000 MWK.

Bližší informace jsou k dispozici na: https://epermit.gov.mw/. Na této stránce lze podat žádost také o další typy
pobytových oprávnění.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Před cestou je nutné konzultovat lékaře v ČR ohledně nutných očkování a malarické profylaxe. Neexistuje žádná
mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě zaplatit.
Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu s
možností leteckého převozu do JAR nebo ČR. Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku
představují soukromé kliniky v největších městech. Potřebujete-li během cesty pohotovostní lékařskou pomoc, vytočte
číslo 997, 998 nebo 999 a požádejte o záchrannou službu.

Doporučené kliniky a lékaři:

• Dr Arturo Muyco, Lilongwe - Tel : 721 555 ou 731 386
• Dr Christian JAGGI, švýcarský internista, Adventist Health Centre, Area 14, Lilongwe, tel : 830 333, 731 049
• Medical Rescue Service, Area 43, Ufulu Road, Lilongwe, tel : 731 807 urgence : 730 389
• Adventist Hospital, Blantyre. tel : 830 333, Fax : 820 129
• Mwai Wathu Private Hospital. P.O Box 3067. Blantyre. Tel : 836 778, 823 012, 834 989, Fax : 821 190

Zpráva UNAIDS odhaduje, že přibližně 950 000 dospělých ve věku 15 let a více v Malawi žije s virem HIV, procento
prevalence se odhaduje na přibližně 10,8% dospělé populace.
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7. Kontakty
Pro Malawskou republiku je příslušné Velvyslanectví České republiky v Zambii. V Malawi se nachází Honorární konzulát ČR
v Lilongwe.

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 Malawi je akreditován zastupitelský úřad ČR v Zambii:

Embassy of the Czech Republic
4 Twin Palm Road, Kabulonga, Lusaka, Zambia
Tel.: +260 211269878, E-mail: lusaka@embassy.mzv.cz,
Web: www.mzv.cz/lusaka.
Nouzová linka: +260 966 732 849.

Čeští občané (firmy) se mohou rovněž obrátit na honorární konzulát České republiky v Malawi:

Honorary Consulate of the Czech Republic
Hon. konzul: Prof. Leonard Kamwanja
Mothers Union House, Emuen Road, Area 18, Lilongwe, Malawi
Tel: +265 999 966 769,
E-mail: lilongwe@honorary.mzv.cz; lkamwanja@gmail.com.

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

Česká centra, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism nejsou v Malawi zastoupeny. Nejbližší kancelář agentury
CzechTrade se nachází v JAR.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu
Vedoucí ZK: Bc. Petr Haramul
Fyzická adresa: 357 Rivonia Boulevard, Rivonia, Johannesburg
Poštovní adresa: P. O. Box 3520, 2128 Rivonia, Republic of South Africa
Tel: +27 11 519 0902 mobil: +27 79 041
9187, e-mail: johannesburg@czechtrade.czWeb: www.czechtrade-sa.co.za/contact

Relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
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Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany
Tel: 22418 2592, 2591, e-mail: oed@mzv.cz

Odbor států subsaharské Afriky
tel: 22418 3013

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Záchranná lékařská služba: 998
Policie: 997
Hasiči: 999

7.4 Internetové informační zdroje

Média a tiskové agentury:

• Nyasa Times (com)
• The Nation (com)
• Daily Times (com)
• The Maravi Post (com)
• Malawi Voice (com)
• Malawi News Agency (gov.mw)
• The Times (http://www.times.mw/)
• Rádio Capital (http://www.capitalradiomalawi.com/)

Agentury na podporu obchodu a investic a další využitelné zdroje informací:

• Malawi Investment and Trade Center (mw)
• Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (org)
• Ministry of Trade (gov.mw)
• Malawi Revenue Authority (mw)
• Reserve Bank of Malawi (mw)
• National Statistical Office (http://www.nsomalawi.mw/)
• Ministerstvo zahraničních věcí (http://www.foreignaffairs.gov.mw/)
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