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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Alžírsko (arabsky رئازجلا , berbersky ⴷⴷⴷⴷⴷⴷ, Alžírská demokratická a lidová republika) je stát na severu Afriky a na
pobřeží Středozemního moře. S rozlohou 2 381 741 km² je největší zemí v Africe a desátou největší na světě. Země je
prezidentskou republikou s 48 provinciemi. Od roku 1999 byl prezidentem Abdelazíz Buteflika, který na svůj post
rezignoval v dubnu 2019. Aktuálně (ke květnu 2019) v zemi vládne prozatimní úřednická vláda a z pozice prezidenta ad
interim Abdelkader Bensalah. Hlavním a největším městem je Alžír.

Administrativní členění

Alžírsko má 48 provincií, tzv.vilájetů, 553 okresů (daïras) a 1 541 obcí (baladiyah). Původní administrativní rozdělení
Alžířané převzali v roce 1962 po francouzské správě, kdy 15 původních departamentů bylo přejmenováno na vilájety.
Později byl jejich počet rozšířen na 31 a v roce 1983 bylo vytvořeno 17 dalších. Každý vilájet, okres a obec je pojmenován
po svém sídle, které je obvykle i největším městem. Právě tak získalo Alžírsko i název po Alžíru. Rozlohou je největší vilájet
Tamanrasset (556 200 km²) v jižní části země a nejvíce obyvatel žije ve vilájetu Alžír (přes 2 947 000).
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Ekonomický přehled

Páteří alžírského hospodářství je ropa, zemní plyn, fosfáty, polymetalické rudy, rtuť a wolfram. Dalšími důležitými
odvětvími jsou zpracování železa a oceli, energetický průmysl. Alžírsko dispnuje třetími největšími ložisky břidlicové ropy a
plnu na světě. Čtvrtina lidí se pohybuje v zemědělství, které ale tvoří jen 13 % HDP - je třeba mít na pamětí, že 4/5 rozlohy
země jsou pokryty pouští a orná půda se vyskytuje prakticky jen v pobřežní části. Alžírský trh v mnoha ohledech není
saturován a nabízí mnoho příležitostí pro investice a dodávky zboží a služeb (viz. Mapa oborových příležitostí). Alžírskou
měnou je alžírský dinár - měna s omezenou směnitelností, která je uměle nadhodnocována, paralelně tak vzkvétá černý
trh nabízející neoficiální kurz s výraznou odchylkou od oficiálního kurzu stanoveného BNA.

Při návštěvě ruského prezidenta Vladimíra Putina v roce 2006 bylo Alžírsku ze strany Ruska odpuštěno 4,74 miliard dolarů
výměnou za nákup bojových letadel, vzdušných obranných systémů a jiných zbraní v ceně 7,5 miliard dolarů od
společnosti Rosoboronexport. Ruská strana tak dodává odhadem 70 % veškerého zbrojního vybavení. V roce 2011 bylo v
Alžíru dáno do provozu druhé metro na africkém kontinentu, pro které se plánuje rozšíření.
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Alžírsko v roce 2018

Konkurenceschopnost
WEF

Exportní riziko Doing Business Index

pořadí 92/137 4/7 157/190

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

• Alžírská demokratická a lidová republika
• francouzsky: République algérienne démocratique et populaire

Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.cg.gov.dz v sekci Gouvernement.

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

• Počet obyvatel: 42,6 mil.
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva za posledních 5 let: 2,1 %

S počtem obyvatel kolem 42,6 milionů je Alžírsko 34. nejlidnatější zemí světa. Zároveň jde rozlohou o 10. největší zemi
světa a největší zemi na africkém kontinentu. Alžírsko se také vyznačuje nízkou hustotou zalidnění - přibližně kolem 15,9/
km2. V hlavním městě Alžíru žije 3,7 milionů obyvatel, zatímco v jeho širší metropolitní části až 5,5 milionů – jde tak o
nejhustěji osídlené místo v zemi.

V minulosti zemi ovládaly arabsko-berberské kmeny, jejichž převážná většina se zdržovala v severní pobřežní oblasti a
v oázách v poušti. Dodnes lze v zemi nalézt až 1,5 milionů kočovníků a polokočovníků. Pro Alžírsko je typická mladá
společnost, kde 1 člověk ze 4 nedosáhl věku 15 let. Typickým rysem je také nerovnost pohlaví ve prospěch žen
v některých profesích (př. 70 % právníků a 60 % univerzitních studentů jsou ženy.).

V Alžírsku žije 96 000 utečenců a žadatelů o azyl, z nichž naprostá většina jsou migranti ze Západní Sahary. Mimo ně se
v zemi zdržuje také na 35 000 čínských dělníků a 165 000 utečenců ze Západní Sahary žije v utečeneckých táborech při

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Alžírsko

3/34 http://www.businessinfo.cz/alzirsko © Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

http://www.cg.gov.dz
http://www.businessinfo.cz/alzirsko


marocké hranici. Významný podíl na etnicky rozmanité demografii má 600 000 až 2 miliony alžírských Turků, přímých
potomků janičářů, známých jako kouloughi.

Největší diaspora Alžířanů žije ve Francii a čítá kolem téměř 2 milionů Alžířanů. Odhaduje se, že kolem 11 milionů Alžířanů
je gramotných ve francouzském jazyce, a Alžírsko tak platí za druhou největší frankofonní zemi světa.

Demografické složení:
• 50,6 % muži
• 49,4 % ženy
Věkové složení:
• 28,4 % do 14 let věku
• 63,1 % ve věku 15–59 let
• 8,5 % ve věku 60 a více let
Národnostní složení:
• 70–75 % Arabové
• 20–25 % Berbeři
• 5–10 % Beduíni a ostatní
Náboženské složení:
• 99,0 % muslimové (sunnité)
• 1,0 % křesťané, židé a ostatní

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.

2014 2015 2016 2017 2018

HDP/obyv. v USD 4 404 4 129 4 225 4 044

Roční růst HDP v
%

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

Míra inflace v % 2,9 4,8 6,4 5,6 4,3

Míra
nezaměstnanosti
v %

10,6 11,2 10,5 11,7 11,7

Základem ekonomiky je stále ropa a zemní plyn (Alžírsko má 10. největší zásoby zemního plynu, 3. největší zásoby
břidlicového plynu, a je 6. světovým vývozcem plynu), které tvoří 30 % HDP, a kolem 60 % rozpočtových příjmů, následně
95 % zisku z vývozu. Vzhledem k poklesu cen ropy se alžírská vláda dlouhodobě snaží o podporu diverzifikace ekonomiky.
Několikaměsíční zákaz dovozu a navýšení cel předvedly své limity. Za dobu zákazu dovozu celkem přes 800 položek tak
Alžírsko ušetřilo skromných 489 milionů USD. Dovozu je ale stále nepřímo bráněno skrze pravidlo „domiciliation
bancaire“, kdy importér žádá několikeré povolení k dovozu, jeho finanční prostředky jsou nadměrně dlouho blokovány a
do procesu zasahuje vzdor dobrým zvykům nad rámec své působnosti ABEF (Association professionnelle des banques et
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des établissements financiers). V teritoriu se i po odstoupení dlouholetého prezidenta Abdulazíze Boutefliky, a prozatím
nejasné politické situaci (ke květnu 2019) očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky vyznačující se udržováním
rozsáhlého sektoru státních podniků, omezením směnitelnosti měny a zahraničního podílu ve společných
podnicích, opatrným jednáním o vstupu do WTO a snahou o regulaci dovozu za účelem ochrany domácí
výroby a devizových rezerv po větším poklesu cen vyvážené ropy.

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

Údaje v mld.
DZD

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 3 927,7 4 552,5 5 011,6 5 635,5 3 114

Výdaje 6 995,8 7 656,3 7 297,5 6 883,1 6 556

Saldo - 3 068,1 - 3 103,8 - 2 285,9 - 1 247,6 - 1095,19

Mimorozpočtové
příjmy

2 965,7 2 886,5 1 387,9

Celkové saldo - 102,4 - 217,3 - 898,0 - 1095,19

Rozpočtový zákon na rok 2019 byl schválen v listopadu 2018 Alžírským národním lidovým shromážděním na základě
relativně opatrného makroekonomického rámce, jenž počítá s cenou ropy za barel pouze ve výši 50 $, tempem růstu
národní ekonomiky 2,6 % a inflační mírou 4,5 %. Relativně konzervativní rozpočtový zákon nepředpokládá vznik nové
daňové povinnosti, ani navýšení výdajů na veřejně prospěšné účely. Konzistentní finanční rozvaha odráží závazek státu
k podpoře socio-ekonomického rozvoje země, a počítá s vysokými výdaji na lidský rozvoj (625 miliard DZD),
mnohostranný ekonomický rozvoj (1000 miliard DZD) a podporu místního rozvoje, tj. Plans communaux de
développement (100 miliard DZD). Oproti loňskému roku si polepší zejména rezort dopravy a veřejných prací s přiznaným
rozpočtem 49,9 miliard DZD (oproti 25,9 miliardám DZD v roce 2018), výrazněji si polepší i rezort zemědělství a rozvoj
venkova s rozpočtem 235,2 miliard DZD (oproti 211,8 miliardám DZD), a konečně na tom bude lépe i sektor zdravotnictví
a reformy nemocnic s rozpočtem 398,9 miliard DZD (oproti 392,1 miliardám DZD v roce 2018).

Fakta

• Počítá se s rozpočtovými příjmy 6,508 bilionů DZD, tedy o něco více než v roce 2018, včetně zdanění ropných
produktů ve výši 2,714 miliard DZD

• Rozpočtově výdaje budou mírně nižší oproti roku 2018, ve výši 8,557 miliard DZD
• Provozní rozpočet se odhaduje na 4,954 miliard DZD, tedy mírné vyšší oproti roku 2018 v závislosti na bezpečnostní

situaci v pohraničních oblastech a výdajích na sociální zabezpečení
•
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Výdaje na sociální zabezpečení tak dosáhnou přibližně 21 % celkového rozpočtu (445 miliard DZD na podporu rodin,
290 miliard DZD na důchody (k těm stát přidá dotace ve výši 500 miliard DZD do Caisse Nationale des Pensions),
336 miliard DZD na veřejné zdravotnictví, 350 miliard DZD na systém bydlení (tato položka bude dofinancována
z Národního fondu pro zdraví částkou ve výši 300 miliard DZD)

• Celková rozvaha ukazuje na schodek téměř 2,2 miliard DZD
• Kapitálový rozpočet bude mít hodnotu 3 602 miliard DZD jako platební prostředky, 2 601 miliard na re-evaluaci

sektorových programů
• Drobný pokles v kapitálovém rozpočtu neodpovídá poklesu politiky veřejných investic, odráží spíš pokles výdajů ve

výši 300 miliard DZD na konsolidaci pohledávek států

Sektorové rozdělení výdajů na národní programy (v závorce prostředky na platby)

• Průmysl 1,33 miliard DZD (61,54 miliard DZD)
• Zemědělství a vodohospodářství 160,7 miliard DZD (235,6 miliard DZD)
• Podpora služeb 55,8 miliard DZD (72,7 miliard DZD)
• Správní a hospodářská infrastruktura 485,5 miliard DZD (635,7 miliard DZD)
• Vzdělání 127,8 miliard DZD (162,9 miliard DZD)
• Sociální a kulturní infrastruktura 70,6 miliard (146,5 miliard DZD)
• Podpora bydlení 99,7 miliard DZD (423,4 miliard DZD)
• Ostatní 800 miliard DZD (600 miliard DZD)
• Plány místního rozvoje 100 miliard DZD (100 miliard DZD)

Výzvy

Zahraniční dluh

Prohloubení zahraničního dluhu je téměř jisté, protože není zcela evidentní, jak Alžírsko zafinancuje desetimiliardové
investice do infrastruktury a energetiky bez nástroje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a bez zahraničních
investic. Již nyní víme, že příští velký infrastrukturní projekt přístavu Hamdania jde na vrub zahraničnímu dluhu.

Alžírsku hrozí, že zopakuje chyby 70. a 80. let, kdy byly domácnosti a veřejné investiční projekty financovány tak, že se
nabalil zahraniční dluh, na jehož splacení se pak spotřebovaly téměř všechny příjmy z exportu. Na základě této zkušenosti
se dodnes Alžírsko zdráhá přijmout zahraniční půjčky.

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

Údaje v mld. USD 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo běžného
účtu

- 9,3 - 27,3 - 26,2 - 21,9 -26,9
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Saldo
kapitálového účtu

3,4 - 0,2 0,2 - 16,9

Platební bilance - 5,9 - 27,5 - 26,0 - 21,8 - 17

Devizové rezervy 178,9 143,0 113,0 97,3 88,6

Výše veřejného dluhu je kolem téměř 40 % hodnoty HDP. Prohloubení zahraničního dluhu je téměř jisté, protože není
zcela evidentní, jak Alžírsko zafinancuje mnohamiliardové investice do infrastruktury a energetiky bez zahraničních
investic a nástroje PPP. Na základě zkušeností ze 70. a 80. let se však alžírská vláda zdráhá přijímat zahraniční půjčky.

Cena barelu a devizové rezervy

Podle analytiků ceny ropy ještě několik měsíců zůstanou relativně nízké vzhledem k přebytku nabídky a relativně nízké
poptávce. Státní rozpočet počítá s konzervativní cenou 50 $ za barel, která nechává veřejným financím rezervu. Rozpočet
je ovšem nevyrovnaný a bude vyžadovat měnové financování. Aby rozpočet došel kýženého bodu zlomu, a příjmy a
výdaje tak byly v rovnováze, cena ropy by musela dosáhnout 80 $ za barel. Rovnováha běžného účtu platební bilance je
zase ohrožena v případě, že cena ropy oněch 80 $ za barel přesáhne. Následkem toho se tenčí devizové rezervy, a snižuje
se tím cena alžírského dináru, což vede rozevírání nůžek mezi oficiálním kurzem a kurzem na černém trhu. V důsledku
toho by pak mohla posílit černá ekonomika, případně by došlo k dolorizaci ekonomiky, kdy ekonomické subjekty v zemi
již nedůvěřují místní měně a všechny transakce provádí přímo v devizách. I podle nezávislých expertů je alžírský dinár
přeceňován, jeho devalvace pak logicky povede ke zvýšení inflace, proto by úpravy měly probíhat postupně, aby byla
zachována vnitrostátní produkce.

Devizové rezervy za poslední 4 roky významně poklesly ze 194 miliard dolarů (2014) na pouhých 88 miliard
dolarů v červnu 2018. V roce 2019 se devizové rezervy odhadují na méně než 62 miliard USD s průběžným
poklesem v nadcházejících letech.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém tvoří centrální banka Banque d’Algérie řízená měnovou a úvěrovou radou (Conseil de la Monnaie et du
Crédit) jmenovanou prezidentem republiky, 20 komerčních bank, 10 specializovaných finančních institucí a 5 kontaktních
kanceláří zahraničních bank.

Hlavní alžírské státní komerční banky představuje Banque Extérieure d’Algérie a Banque Nationale d'Algérie.
Hlavními zahraničními komerčními bankami v Alžírsku jsou Société Générale Algérie a BNP Paribas El Djazaïr. Přehled
bank je uveden na internetových stránkách centrální banky www.bank-of-algeria.dz.

Hlavními pojišťovnami jsou Société Nationale d'Assurance, Compagnie Algérienne des Assurances, Compagnie
Algérienne d'Assurance et de Réassurance a Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance. Přehled
pojišťoven je uveden na internetových stránkách oborového orgánu www.cna.dzConseil National des Assurances.

1.7 Daňový systém
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Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je
progresivní podle jednotlivých pásem ročního příjmu následovně:

Pásmo v DZD Daňová sazba v %

do 120 000 0

120 001 – 360 000 20

360 001 – 1 440 000 30

nad 1 440 000 35

Daň ze zisku 19 % u výroby, 23 % ve stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních činností. Pro roční obrat do 30 mil.
DZD je místo toho možnost paušální daně z obratu ve výši 7 % u výroby a 12 % u ostatních činností. Srážkové daně z
dividend a podobných příjmů mají sazby od 10 do 50 %.

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19 %, pro některé položky snížená na 9 % a řada položek a činností je od této
daně osvobozena. Na některé výrobky jsou stanoveny spotřební daně, například na motorová vozidla, pohonné hmoty,
tabák, alkohol a některé lahůdky. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy
www.mfdgi.gov.dz

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 26 % jejich hrubé
mzdy a za zaměstnance dalších 9 % z jejich hrubého příjmu.
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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

Údaje v mld. USD 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 62,9 34,7 30,0 34,8 30

Dovoz 58,6 51,7 47,1 46,0 33,7

Saldo 4,3 -17,0 -17,1 -11,2 - 3,7

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země Podíl

Itálie 15,96

Francie 12,92

Španělsko 11,91

USA 9,76

Brazílie 5,99

Turecko 5,64

Nizozemsko 5,32

Velká Británie 4,63

Portugalsko 2,64
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Belgie 2,57

Indie 2,47

Tunisko 2,16

Čína 2

Korejská republika 1,99

Kanada 1,91

Zdroj: Alžírská celní správa Struktura dovozu

Země Podíl

EU 47,5

- Francie 10,35

- Itálie 7,91

- Španělsko 7,65

- Německo 6,88

- Polsko 1,62

Čína 16,99

USA 3,52

Turecko 5

Argentina 4,1

Brazílie 2,6

J. Korea 2,6

Indie 2,81
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Saudská arábie 1,51

Rusko 1,97

2.3 Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita Podíl

ropa a zemní plyn 94,54

potravinářské výrobky 1

jiné komodity 4,46

celkem 100,0

Struktura dovozu

Komodita Podíl

stroje a zařízení 34,0

- telefonní přístroje 2,7

- nákladní automobily a autobusy 1,7

- turbopohony 1,1

- armatury 1,1

- traktory 1,0

- jiné stroje a zařízení 26,4

suroviny a materiály 30,7

- roury a trubky ze železa a oceli 2,7

- pruty a tyče ze železa a oceli 2,5

- minerální oleje 2,2
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- konstrukce a konstrukční díly 1,9

- potravinářské oleje 1,5

- polymery etylénu 1,1

- dřevo 1,0

- jiné suroviny a materiály 17,8

spootřební zboží 17,7

- léčiva 4,3

- osobní automobily 3,6

- jiné potraviny 9,8

potraviny 17,6

- obilí a mouka 6,0

- mléko a mléčné výrobky 2,1

- cukr a cukrovinky 2,0

- jiné spotřební zboží 7,5

celkem 100,0

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Alžírský stát v rámci podpory zahraničních investic nabízí zahraničním investorům průmyslové zóny k odkupu zejména na
severu země (nejedná se však o zóny volného obchodu). Detailní informace poskytuje alžírská Agentura pro investice a
rozvoj ANDI. Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

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

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v
průměru kolem 1 mld. USD ročně, v roce 2018 objem FDI vzrostl o 0,3 mld. USD. Struktura FDI je následující:
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Odvětvová struktura %

průmysl 80,5

služby 5,4

cestovní ruch 5,1

telekomunikace 4,0

stavebnictví 3,5

jiná odvětví 1,5

celkem 100,0

Teritoriální struktura %

arabské země 45,0

státy EU 30,6

jiné evropské země 12,5

jiné země 11,9

celkem 100,0

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

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu
na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je dle investičního zákona z roku 2009
ve společných podnicích stanoven limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až
10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových
stránkách www.andi.dz.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie (Délégation de l'Union européenne) v Alžíru (https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr).

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Alžírska s preferenčním režimem dle Euro-středomořské dohody zřizující
sdružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou z roku
2005, zkráceně označované jako asociační dohoda. V období mezi roky 2006 a 2016 se však obchodní výměna mezi
Evropskou unií a Alžírskem dostala do záporných čísel a hodnota dovozu z EU za tu dobu vzrostla hned dvakrát. Aktuálně
nejen na dovoz z EU uplatňuje Alžírský stát režim sejfguardů, tj. supercel, označovaných jako DAPS, který stanovuje cla v
rozmezí 30 - 120 % na dovoz přibližně 1100 položek. Opatření je v rozporu s ustanoveními asociační dohody a Evropská
komise podniká potřebné kroky k nápravě obchodních vztahů.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na současné projekty rozvojové spolupráce s Alžírskem je z fondů EU vyčleněno přibližně132 mil. EUR. Přehled programů
a projektů je uveden na internetových stránkách Delegace evropské unie v Alžíru na adrese
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr v kapitole Projets. Strategické sektory rozvojové spolupráce jsou definovány
Akčním plánem na období 2018 - 2020 a patří mezi ně podpora při diverzifikaci místní ekonomiky, místní rozvoj a
demokratizace, energetika a životní prostředí.
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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

Údaje v mil. USD 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz z ČR do
ADLR

349 222 143 133 283

Dovoz z ADLR do
ČR

3 2 2 33 42

Bilance 346 200 141 100 239

Zdroj: Přeshraniční statistika zahraničního obchodu ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz dle meziročního indexu za rok 2018

1 vozidla motorová, traktory a jiná vozidla

2 reaktory, kotle, mechanické nástroje

3 přístroje elektrického záznamu a reprodukce zvuku

4 kaučuk a výrobky z něj

5 hliník a výrobky z něj

6 sklo a výrobky z něj

7 plast a výrobky z něj
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8 optické, chirurgické přístroje

9 železo, ocel a výrobky z nich

10 výrobky z různých kovů

Dovoz dle meziročního indexu za rok 2018

1 paliva, oleje

2 reaktory, kotle

3 přístroje elektrického záznamu, reprodukce zvuku

4 letadle

5 lokomotivy

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2018 činila vzájemná výměna v oblasti služeb 168 mil. Kč a převládal v ní vývoz z ČR ve výši 112 mil. Kč. Ve vývozu
se jednalo hlavně o opravárenství (47,1 mil. Kč), dopravní služby (46,1 mil. Kč) a zpracování zboží (39,5 mil. Kč) a finanční
služby (15,3 mil. Kč). V dovozu služeb výrazně dominovaly dopravní služby (90,2 %).

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

České investice a joint-ventures nejsou zaznamenány, pouze firmy Pamco Int. Praha a Vorrens Praha mají v Alžíru
registrovanou bureau de liaison. Komplexní seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat
ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Česko-alžírské hospodářské styky představují zejména obchodní výměna a opravy dodané techniky. Podíl nepřímých
dodávek zboží a služeb (hlavně přes západoevropské firmy) by mohl v procentech dosahovat i dvouciferné hodnoty.

Ekonomická spolupráce je tradičně pilířem vztahů, obchodní relace mezi ČR
a Alžírskem se vyznačuje výrazným kladným saldem ve prospěch ČR. V roce 2018 se vývoz do Alžírska oproti předešlému
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roku zdvojnásobil. Téměř 75% exportní položkou jsou stroje a dopravní prostředky, citelný byl pokles vývozu automobilů
Škoda (o 40%). Nezanedbatelný nebyl ani pokles vývozu pneumatik (o 59%) a železa a oceli (53%).

Dovoz z Alžírska je výrazně kolísavý a jeho výše závisí na tom, zda ČR v daném roce odebere alžírskou ropu. Ta je pak
dominantní položkou s podílem přes 90% na celkovém dovozu z Alžírska. Dovoz jiných položek je zanedbatelný.

Zbožová struktura českého vývozu napovídá, které firmy na alžírský trh aktivně dodávají. Suverénně nejvýraznější českou
vývozní položkou jsou tradičně osobní automobily Škoda, které se na exportu podílejí takřka z poloviny. V rekordním
roce 2014 se do Alžírska vyvezlo 11 841 osobních automobilů, ale v roce 2016 po zavedení dovozní kvóty již jen 3 667. Za
účelem kompenzace poklesu prodeje postavil v roce 2017 v provincii Relizane místní zástupce VW, firma SOVAC,
montovnu vozů skupiny VW. Jedním z kompletovaných modelů je Škoda Octavia a nedávno spuštěný model Fabia. Přínos
z takových montážních závodů (rovněž například Renault, Hyundai, Kia) ale zatím zůstává za očekáváním, ať již ohledně
jejich cen, počtu vytvořených pracovních míst, transferu technologií (na místě jen jednoduché úkony) či dopadu na státní
pokladnu zvýšením dovozu vybavení, a stal se předmětem vnitropolitického boje.

Za dominující Škodou Auto Mladá Boleslav jsou významnějšími vývozci ještě Mittal Steel Ostrava, ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava, Flash Steel Ostrava, CommScope Modřice, Škoda Power Plzeň, Aircraft Kunovice, Aero Vodochody
Aerospace Odolena Voda, Strojimport Praha, Cebalsol Velim, Omnipol Praha, Pamco Int. Praha a Continental Barum
Otrokovice. Dvě české firmy mají v Alžírsku vlastní zastoupení formou kontaktní kanceláře (bureau de liaison), a to Pamco
Int. Praha a Vorrens Praha, obě pro dodávky vojenského materiálu, zejména náhradních dílů pro vojenskou a leteckou
techniku. Některé jiné české firmy zde mají místního zástupce. Na trh pronikají i firmy s rychloobrátkovým zbožím, jako je
firma EMCO, pro kterou je Alžírsko druhým nejvýznamnějším trhem v Africe, a která zde v roce 2019 otevře balírnu.
Zajímavou obchodní spolupráci zde má i firma Chlumtex, která do Alžírska již 7 let úspěšně vyváží úklidový materiál a
v roce 2019 žádala o B2B dotaci na založení výrobního hubu, ze kterého může obsluhovat další africké trhy. Postupně se
uplatňují i firmy z oblasti ICT s licencemi na různé softwary.

Alžírský trh nabízí i pro české firmy řadu příležitostí. Žádané jsou zejména hutnické výrobky, stavební a těžké stroje pro
povrchovou těžbu, zemědělské stroje a zařízení, lékařské přístroje a zdravotnický materiál a potravinářské stroje. Možnosti
existují i při rekonstrukci ropných rafinerií, elektráren či v rozvoji energetické sítě a také v dodávkách čistíren odpadních
vod, spaloven a dopravní techniky, a rovněž při těžbě břidlicového plynu. Velkou příležitost představuje zemědělství, kde
je cílem ADLR potravinová soběstačnost (zatím se téměř vše dováží). Mezi perspektivní lze počítat výrobu základních
potravin, rozvoj zemědělských technik a technologií, biotechnologií, lesnictví, akvakulturu, veterinární péči či rozvoj
venkova. Alžírsko upřednostňuje technologie, odborné postupy a investice před pouhým dovozem. Strategie českých
firem by se měla ubírat investičním směrem a (povinným) partnerstvím s místními podniky v duchu investičního zákona
49/51.

Z institucionálního pohledu jsou obchodní vztahy upraveny zejména Asociační dohodou mezi EU a Alžírskem, která
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vstoupila v platnost v roce 2005, a která vzájemný obchod značně liberalizovala. Několikaměsíční zákaz dovozu přibližně
850 položek, který byl v lednu 2019 nahrazen zvláštním seznamem téměř 1100 položek se zvýšenou celní sazbou (30 až
200 %) se však logice obchodní spolupráce stanové asociační dohodou protiví do té míry, že DG Trade zvažuje aktivaci
článku 100, který hovoří o mezinárodní arbitráži.

V roce 2012 pak vstoupila v platnost nová Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou ČR a vládou
ADLR, která mj. postuluje pravidelné pořádání smíšených komisí.

Samostatnou kapitolou je obchod s vojenským a bezpečnostním materiálem. Alžírsko disponuje největším armádním
rozpočtem v Africe, čímž se potenciálně stává atraktivním partnerem českých společností obranného a bezpečnostního
průmyslu. To mj. potvrdila i návštěva delegace alžírského Ministerstva národní obrany v ČR, která měla v květnu 2014
možnost seznámit se s produkcí takřka dvaceti českých firem. Alžírské ozbrojené síly mají v poslední době zájem zejména
o sofistikovanou techniku a know-how. Rovněž během své návštěvy Alžírska o rok později identifikoval ministr obrany
některé oblasti již existující či potenciálně zajímavé spolupráce. Jedná se např. o letouny L-159 a L-39NG (Aero
Vodochody), modernizaci a náhradní díly (PAMCO), nákladní auta (TATRA Trucks), lehké zbraně (Česká zbrojovka Uherský
Brod), modernizaci systému PVO KUB (RETIA Pardubice), purifikaci vody (EKOSystems), vybavení pro speciální síly (REDO),
opravu vrtulníků Mi (LOM Praha), vzdělávání (Vojenská akademie Brno, Vojenská škola ve Vyškově), dále pak oblast
kybernetické bezpečnosti, vojenského lékařství a protichemické ochrany. Těmto otázkám se budou věnovat Smíšená
komise dle čl. 5 Dohody o spolupráci v oblasti obrany, experti, popř. přímo jednotliví potenciální výrobci/dodavatelé.

Vyloučena není ani spolupráce v oblasti turistiky. Pro ČR by se jednalo zejména o větší počet lázeňských hostů z Alžírska
(s jistým migračním rizikem), alžírská strana by mohla profitovat ze zkušeností ČR ohledně v podstatě neexistující
incomingové turistiky (zásadní problémy: bezpečnost země, cena a kvalita služeb) zejména s ohledem na rozsáhlé alžírské
státní investice v rozsahu desítek milionů eur do oblasti lázeňství a hoteliérství.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Alžírskem a Českou republikou je v platnosti několik bilaterálních smluv, většina z nich byla uzavřena ještě za ČSSR.
Za dobu existence ČR byly dojednány pouze Dohoda o úpravě dluhu (1995), Dohoda o hospodářské a průmyslové
spolupráci (2012) a Dohoda o spolupráci v oblasti obrany (2015).

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany (3.8. 2015). Jejími významnými body jsou rozvoj kontaktů a vztahů mezi ministerstvy
pověřenými otázkami obrany, výměna informací a zkušeností, boj proti terorismu, vzdělávání, společná cvičení a zvaní
vojenských pozorovatelů k účasti na národních cvičeních a/nebo manévrech, pořizování vojenského vybavení, dodávky
náhradních dílů pro údržbu a opravy, vědecký výzkum, partnerství v oblasti obranného průmyslu, převodu technologií a
know-how či spolupráce v oblasti geoprostorových technologií. Za účelem provádění Dohody bude vytvořena Smíšené
komise.
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Konzulární úmluva (18.2. 1987) upravuje konzulární styky mezi ČR a ADLR v duchu přátelství a spolupráce v souladu s
Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích.

Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (23.11. 1983). Smlouva tvoří rámec pro mezinárodní
justiční spolupráci mezi ČR a ADLR. Podle ČR tvoří dostatečný základ a není potřeba ji renegociovat.

Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví (16.9. 1966, změněna výměnou nót ze dne
8.3. 1994 a 19.1. 1995). Smlouva ponechána v platnosti pro případ její potřeby v budoucnu.

Dohoda o kulturní spolupráci (15.9. 1964). Smlouva poskytuje rámec pro kulturní spolupráci. Prováděcí protokol podle §11
však neexistuje. Alžírská strana vyjádřila zájem na jeho sjednání. Pro MK ČR však toto zatím není aktuální. Teprve realizace
projektů spolupráce v jednotlivých dílčích kulturních a jiných sektorech by mohla vést k otevření jednání o aktualizaci
smlouvy.

Smlouvy v hospodářské oblasti

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové
republiky (30.7. 2012)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
o úpravě dluhu (4.12. 1995)

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení
dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (17.5. 1987)

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (6.3.
1985)
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Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky
a Ministerstvem financí Alžírské demokratické a lidové republiky (23.1. 1981)

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (9.5. 1973)

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
(16.9. 1964)

Memoranda o porozumění

Memorandum o porozumění mezi národními archivy obou zemí (17.9. 2017).

Memorandum o spolupráci mezi národními knihovnami ČR a ADLR (3.2. 2015).

Memorandum o porozumění mezi Národním muzeem ČR a Ministerstvem kultury ADLR (28.8. 2014).

Memorandum o porozumění mezi Botanickou zahradou Hamma a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (10.1.
2013).

Memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničních věcí (3.3. 2002) předjímá výměnu návštěv, názorů, stanovisek a
spolupráci v otázkách oboustranného zájmu. Memorandum zmiňuje taktéž udržování diplomatických kontaktů na úrovni
zastoupení v OSN či podporu spolupráce mezi instituty mezinárodních vztahů.

Aktuálně rozjednány
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Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic

V roce 2000 podepsána, její ratifikaci ČR již nenotifikovala, nýbrž v souvislosti se vstupem do EU navrhla její úpravy
reflektující právo EU, které však nebyly přijaty. Alžírsko považovalo dohodu podepsanou v roce 2000 za platnou, jelikož ji
alžírský parlament ratifikoval v roce 2002, a s renegociací dlouhodobě nesouhlasilo. V březnu 2011 byl i tak českou
stranou notifikován nový návrh, na který Alžírsko odpovědělo, že nyní přehodnocuje svoji politiku uzavírání investičních
dohod a jednání o ní tudíž není na pořadu dne. Při případné renegociaci by ČR musela respektovat Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1219/2012 platné od 9.1. 2013, podle kterého by musela získat pro takový krok souhlas Evropské
komise. Poté by ji musela pravidelně informovat o pokroku v jednáních a nakonec získat závěrečný souhlas s textem
určeným k podpisu.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a prevenci daňových úniků s ohledem na daň z příjmu a kapitálového majetku

V 80. letech dojednaný návrh smlouvy nebyl nikdy podepsán. V roce 2011 bylo připravováno 1. kolo expertního jednání o
návrhu nové smlouvy, avšak alžírská strana nereagovala. To proběhlo až 4.-7. 12. 2017 v Alžíru. Následovat mělo jednání
v září roku 2018, které bylo dosud odloženo na neurčito.

Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Oboustranný zájem vázán na podpis Dohody o spolupráci v oblasti obrany. V roce 2017 česká strana obdržela protinávrh
strany alžírské, nicméně NBÚ zatím nedisponuje kapacitami pro zahájení jednání.

Dohoda o bezvízovém styku pro držitele diplomatických a služebních pasů

Dohoda by měla odbourat vízovou povinnost pro držitele diplomatických pasů. Česká strana několikrát urgovala žádost o
vyplnění dotazníků MV ČR. Alžírská strana indikovala, že žádný dotazník vyplňovat nebude. Vzhledem k tomu, že alžírští
diplomaté disponují schengenskými vízy od jiných států, dohoda by byla výhodnější pro českou stranu. V roce 2016 MZV
ADLR indikovalo zájem na sjednání dohody, což je první krok k případnému migračnímu dialogu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojové projekty

Alžírsko nepatří k prioritním zemím české rozvojové spolupráce. Ta se v praxi realizovala pouze prostřednictvím malých
lokálních projektů s maximálním rozpočtem
500 000 Kč. V roce 2012 se jednalo o spolupráci s občanským sdružením SOS Bab El Oued, (podpora volnočasových a
vzdělávacích aktivit dětí a mládeže v chudinské čtvrti v hlavním městě za 491 000 Kč). V roce 2013 byly za prostředky
vyčleněné na MLP (300 000 Kč) sester Augustiniánek pod záštitou alžírského arcibiskupství v Centru na podporu
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vzdělání v Bab El Oued nakoupeny školní potřeby, knihy, nábytek a počítače pro vzdělávací středisko sester
augustiniánek pro děti a ženy.

ZÚ Alžír s oběma subjekty dlouhodobě spolupracoval, načež pro rok 2016 bylo pro jejich projekty rozpočtováno 400 000
Kč (2x 200 000). Podpora dětí a defavorizované mládeže v duchu vzdělání laického charakteru by měla být obecnou
prioritou, aby se nevytvářelo podhoubí pro migraci, sociální nepokoje, kriminalitu, radikální náboženskou manipulaci. Pro
rok 2017 byla ZÚ Alžír přidělena stejná částka. V roce 2019 bude realizován projekt naučné turistické stezky v okrese
Jijel, kde má ČR mimojiné úspěšnou obchodní spolupráci (firma Exmont Energo zde dodává elektrické motory do
tepelné elektrárny na základě tendrů státního podniku Sonelgaz).

Rozvojová stipendia Alžírsku v posledních letech poskytnuta nebyla, v ČR žádní vládní stipendisté nestudují. ZÚ Alžír se
ale setkává s dotazy na možnosti studia v ČR, zájemci však často předkládají nedůvěryhodné žádosti. Alžírsko je zapojeno
do programu studentské mobility Erasmus Mundus.

Spolupráce ve školství, vědě a kultuře

Karlova univerzita v Praze (Přírodovědecká fakulta) a Botanická zahrada Hamma v Alžíru podepsaly
Memorandum o porozumění, a to 10.1. 2013. V české Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK v Praze již probíhá
vědecký výzkum rozmnožování dvou endemitních alžírských rostlinných druhů.

Dne 28.8. 2014 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Národním muzeem ČR a alžírským
Ministerstvem kultury. Obě strany stanovily hlavní témata spolupráce a konkrétní projekty by měly být definovány v
samostatných smlouvách. Jedním takovým byl i výzkum na archeologickém nalezišti Siga. Ten alžírská strana zrušila
v 2017 a nabízí alternativní projekty, a spolupráce při budování laboratoře pro digitalizaci kulturního dědictví. V roce 2015
i 2016 proběhly návštěvy českých odborníků v Alžírsku. Postoj alžírské strany v roce 2017 negativně ovlivnily opakované
změny ve vedení jejího Národního centra pro archeologický výzkum.

Dne 3.2. 2015 podepsaly Memorandum o spolupráci i Národní knihovna v Praze
a Národní knihovna v Alžíru. Vyjma informatizace, digitalizace knih, výměny expertů, je presumována i účast na knižním
veletrhu v Alžíru. Začátek spolupráce by měla tvořit výměna národních bibliografií. Česká strana může především
nabídnout zkušenosti s moderními metodami digitalizace fondů, alžírská strana pak odborné zhodnocení arabských knih
uložených v NK ČR.

Dne 17.9. 2017 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi národními archivy obou zemí. Mimo spolupráce
v oblasti archivnictví byly identifikovány možnosti restaurování a konzervační techniky ve spolupráci s Ústavem
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restaurování a konzervačních technik VŠCHT v Praze a Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli,
ukládání archiválií a péče o ně, rešerše filmových záznamů z historie ADLR, odborné publikace, stáže.

Kulturní spolupráce sehrává významnou roli vzhledem k důležitému postavení kultury v alžírské společnosti. ZÚ Alžír se
při kulturních akcích soustřeďuje ve spolupráci s hostiteli především na klíčové velké události se širokým dopadem na
místní publikum.

Kulturní akce v Alžírsku v roce 2017

• Evropský kulturní festival – jazzová formace Emil Vyklický Grand Moravia Trio (05)
• Mezinárodní kulturní festival symfonické hudby – Eliška Pražáková, Sylva Čmugrová, Stanislav Gallin (10)
• Mezinárodní knižní veletrh (10-11)
• Mezinárodní veletrh jazyků a kultur (12)

Kulturní a sportovní akce v Alžírsku v roce 2018

• Zápas fotbalových internacionálů ČR (04)
• Evropský kulturní festival – skupina Mydy Rabycad (05)
• Mezinárodní kulturní festival symfonické hudby (10)
• Mezinárodní knižní veletrh (10-11)
• Mezinárodní veletrh jazyků a kultur (12)
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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

Nejperspektivnější položky pro český export jsou uvedeny v Mapě oborových příležitostí na internetové
adrese www.businessinfo.cz/mop.

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice je těžba, zpracování a distribuce ropy a zemního plynu, dopravní
strojírenství, výroba stavebních hmot, potravinářský průmysl a v závislosti na eventuálním zlepšování bezpečnostní situace
v budoucnu rovněž cestovní ruch.

Privatizační projekty nejsou zatím avizovány a výzvy k nabídkám dodávek pro rozvojové projekty jsou vyhlašovány jako
tendry. Různým způsobem publikovaná oznámení tendrů jsou přehledně uváděna v internetové
databázi www.algeriatenders.com s orientačním přístupem zdarma a podrobným na předplatné, kterým disponuje
obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví v Alžíru.

5.2 Kalendář akcí

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na
adrese www.safex.dz.
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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

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží jsou možné i přímé dodávky
konečným odběratelům nebo naopak jednomu výhradnímu zástupci. Na podporu prodeje lze v zemi zřídit vlastní
kontaktní kancelář / bureau de liaison. V teritoriu se očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky. Pro místní
hospodářskou politiku je zejména charakteristický rozsah sektoru státních podniků, proto se doporučuje sledovat výzvy
k tendrům od alžírských státních podniků. Nabídky tendrů lze sledovat na portále BusinessInfo (konkrétně
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/alzirsko.html), nebo přímo na webu
www.algeriatenders.com. Další významnou charakteristikou současné hospodářské politiky jsou omezená směnitelnost
měny a princip joint ventures 51/49 ve prospěch alžírského partnera. Alžírsko také opatrně jedná o vstupu do WTO a snaží
se regulovat dovoz za účelem ochrany domácí výroby a srovnání klesajících příjmů z ropy. Alžírsko stále platí za
největšího výrobce a vývozce ropy a zemního plynu v regionu. Současná situace snížených příjmů z ropy však vládu nutí
diverzifikovat průmysl a koncentrovat výrobní kapacity uvnitř země. Dalším významným avšak kontroverzním opatřením
v obchodní politice je tzv. DAPS (droit additionnel provisoire de sauvegarde), který ukládá na dovoz zboží sazby ve výši 30
až 200 % (míra sejfgardů se za posledních několik měsíců neustále měnila a v tomto ohledu doporučujeme sledovat
novinky obchodně-ekonomického úseku na webu www.mzv.cz/algiers).

Více o podnikatelském prostředí se dočtete česky na portále BusinessInfo, lze také využít detailního průvodce
publikovaného alžírskou pobočkou KPMG (zatím je dostupná verze aktualizovaná k lednu 2017), ke stažení na
http://www.algeriabusiness.info/wp-content/uploads/2018/03/KPMG-investir-2017.pdf

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

Všeobecnou dovozní podmínkou je platba akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Specifické podmínky a dokumenty
pro jednotlivé položky jsou uváděny v kapitole Procedures and Formalities databáze Market Access Database na
internetové adrese http://madb.europa.eu.
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Celní nomenklatura odpovídá mezinárodnímu harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu i vývozu vykonává celní
služba, která má internetové stránky na adrese www.douane.gov.dz.

Domácí trh je chráněn dovozními cly od 5 % do 200 % podle stupně zpracování jednotlivých komodit. Na základě
asociační dohody mezi EU a Alžírskem byla snaha cla pro dovozy z EU postupně snižovat. Aktuálně však dochází k
jednáním na úrovni Evropské komise ve věci nedodržování asociační dohody a jsou podnikány dílčí kroky, které by mohly
vést až k mezinárodní arbitráži v souvislosti s nedodržováním principů stanovených smlouvou. Situace se nicméně
dynamicky vyvíjí a lze jen doporučit sledovat aktuality obchodně-ekonomického úseku, případně alžírský tisk viz. bod 7.4.

Celní sazby a případná omezení podle jednotlivých položek jsou uváděny v kapitole Tariffs databáze Market Access
Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většina podmínek pro zřízení kanceláře, společného podniku a dalších podnikových forem je podobná jako v jiných
zemích. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách obchodního rejstříku https://sidjilcom.cnrc.dz a agentury na
podporu investic www.andi.dz, s praktickým výkladem na www.kpmg.dz. Nejzvláštnější podmínkou je povinný alžírský
partner u nových podniků, limit pro zahraniční podíl ve společných podnicích ve výši 49% a předkupní právo alžírského
státu na zahraniční podíl v případě jeho prodeje.

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

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích a HSP jsou běžně využívány. V reklamách
jsou však nemyslitelné náboženské motivy. Nejucelenější přehled odkazů na HSP je na internetových stránkách
ministerstva spojů na adrese www.ministerecommunication.gov.dz.

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na
adrese www.safex.dz

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2018 je Alžírsko v ochraně duševního
vlastnictví na 113. místě ze 125 hodnocených zemí a na 14. místě z 15 hodnocených zemí severní Afriky a Blízkého
východu. Problémy jsou hlavně s uplatňováním předpisů v praxi.

Ochrana k právu na průmyslové vlastnictvi

Alžírsko je členem:

•
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od roku 1966 Pařížské úmluvy z roku 1883
• od roku 1972 Madridské úmluvy o registraci značek
• od roku 1972 Úmluvy z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro potřeby registrace značky

Patenty

Udělování patentů se řídí nařízením č. 3-7 z 19. července 2003 o patentování vynálezů, dále úmluvou č. 5-275 z 2.srpna
2005 upravující způsoby udělování patentů. Patent uděluje jeho držiteli právo na exkluzivní výrobu, užívání a prodej
výrobku. Trvání patentu je stanoveno na 20 let od data podání žádosti bez možnosti obnovy. Žádost se podává na Institut
national algérien de la propriété industrielle INAPI a výsledky jsou publikovány v Bulletin Officiel de la propriété
industrielle BOPI.

Platnost zahraničních patentů se pak řídí výše zmíněnými úmluvami.

Ochranné známky

Nařízení č. 3-6 z 19. července 2003 a výkonné nařízení č. 5-277 z 2.srpna 2005 upravují registraci značek. Dle příslušných
nařízení se rozlišují různé kategorie, jako jsou známky produktu, známky služby, ochranná známka (marque collective),
ochranná známka, jež je obecně proslulá (marque notoire), výrobní značka (marque de commerce a certifikační značka
(marque de certification). Značky jsou rovněž vedeny na INAPI a jejich platnost je na 10 let s automatickým obnovováním.
Falšování ochranných známek pak podléhá pokutě až 10 mil. DZD.

Průmyslové vzory a návrhy

Podmínky udělování ochrany pro průmyslové vzory a návrhy jsou uvedeny v nařízeních č.66-86 a 87 z 28. dubna 1966.
Délka platnosti je stanovena na 10 let, kdy po prvním roce je nutné uhradit příslušnou daň za udržování ochrany.
Zpronevěření se trestá až vazbou v době trvání 6 měsíců.

Ochranné označení původu

Tzv. Appellation d'origine je v Alžírsku upraveno nařízením č. 76-65 z 16. července 1976. Chráněné označení původu
zboží je systém, který se snaží chránit tradiční názvy a značky místních zemědělských produktů. Platnost je stanovena na
10 let a je neomezeně obnovována.
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Ochrana autorských práv v umění a literatuře

Je upravena v nařízení č. 3-5 z 19. července 2003. Práva tohoto typu lze uplatňovat na Office national des droits d'auteur
et des droits voisins ONDA.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a
místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25 % zvýhodnění. V tendrových podmínkách (cahier de
charge vydávaný oproti poplatku) by mohla být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního subjektu investovat
v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření společného podniku / joint venture s alžírským subjektem, jenž bude mít v
takovém podniku nadpoloviční podíl dle investičního zákona 51 / 49. Podmínky takového tendru pak mají obsahovat
seznam společností založených v souladu s alžírským právem, jejichž většinovým vlastníkem je alžírský subjekt, schopných
vytvořit společný podnik v daném oboru se zahraničním investorem. Alžírská ekonomika je stále převážně řízena státem a
státní zakázky představují objemově i kvalitativně atraktivní příležitost pro zahraniční subjekty. Platební morálka je
všeobecně dobrá, jakkoliv dochází k časovým prodlevám, které ovšem souvisí spíše s náročnými administrativními
procesy než s neochotou státních podniků pohledávky uhradit. Účast v řízení o veřejné zakázace je vždy zdlouhavý
proces, který se může protáhnout na několik let. V první fázi vyhodnocování plnění technických a obchodních kritérií musí
subjekt přinejlepším maximálně vyhovět požadavkům - pokud i tak vyhověl a je vyhodnocen jako nejvyhodnější
dodavatel daného zboží / služby neznamená to nutně, že bude obchod uzavřen, tato fáze může nastat i o rok později.

Odkazy na portály s veřejnými zakázkami:

www.businessinfo.cz/alzirsko

(Vybrané tendry dle frekventovaných položek českého dovozu do Alžírska publikované obchodně-ekonomickým úsekem.)

www.algeriatenders.com

(Obchodně-ekonomický úsek disponuju placeným přístupem k databází, a může tak poskytnout detailní náhledy
vybraných tendrů.)

Ministerstvo obrany

https://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined
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Ministerstvo zdravotnictví

http://www.sante.gov.dz/index.php/appels-d-offres

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

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích, název arbitráže Alžírské obchodní a průmyslové
komory (www.caci.dz) je Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage a seznam advokátů v Alžíru je uveden na
internetových stránkách www.barreau-alger.dz místní advokátní komory.

Problémy a rizika mohou nejspíše vyplynout z kulturních odlišností. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se
zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Povolenými platebními podmínkami při dovozu jsou v Alžírsku akreditiv nebo dokumentární inkaso, což technicky
způsobuje vysokou platební morálku, ale menší pružnost plateb.

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

Místní sliby nejsou zpravidla způsobem vyjádření závazku, ale spíše jen konverzační zdvořilostí. Administrativní postupy
jsou v praxi často zdlouhavé a z předpisů je nelze spolehlivě odhadnout. Během měsíce ramadánu je přes den půst se
sníženou pracovní aktivitou a každou noc hostina.

Úředním jazykem je arabština, nejvýznamnějším menšinovým jazykem berberština a běžně se používá francouzština.
Místního průvodce/tlumočníka pro obchodní jednání lze nejlépe vyhledávat v databázi na internetové adrese
www.zijemevzahranici.cz.

Civilní svátky jsou fixní dle našeho (gregoriánského) kalendáře, ale islámské se vůči němu každý rok posunou dopředu
zpravidla o 11 dní, protože islámský rok je kratší.

Datum civilního svátku Datum islámského svátku v roce
2019

Svátek

1.1. Nový rok

19.3 Příměří

1.5. Svátek práce

6.6. Konec půstu (měsíce ramadánu) /
Aid El Fitr
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5.7. Den nezávislosti

11.8. Svátek oběti / Aid El Adha

11.9. Islámský nový rok (1440)

20.9. Svátek ašúra

1.11. Den revoluce (národní)

9.11. Den narození proroka Mohameda

Nejobvyklejší pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a průměrná prodejní doba od 9:00 do 18:00 hod. Víkendové dny
jsou pátek a sobota s tím, že pátek je více sváteční podobně jako u nás neděle.

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

Žádosti o víza se podávají na Alžírském velvyslanectví v Praze na formulářích a s poplatky publikovanými na internetové
adrese www.algerie.cz. Doporučujeme zpravidla podávat žádost i 3 týdny před cestou. Ve výjimečných případech
Velvyslanectví ČR v Alžíru může zaslat zvací dopis, a tím podpořit žádost o alžírská víza.

Pokud cílem cesty není Alžír, ale jiné alžírské město s větším letištěm, je při cestě letadlem praktické letět se společností
Air Algérie. Při přesedání z mezinárodního letu na vnitrostátní je však zpravidla třeba kufry vyzvednout a na vnitrostátní
let znovu podat. Pro cestující autem je nejbližší přístav trajektů do Alžíru v Marseille. Plavba trvá kolem 20 hodin. Hranice
mezi Alžírskem a Marokem je uzavřena (od roku 1994). Přepravavot se do Maroka z Alžírska realisticky lze pouze letecky
přímým letem Alžír-Casablance. Přesuny po Alžírsku lze realizovat samostatně či za asistence vojenské či policejní eskorty,
tu lze vyžádat přes DREC (Direction des relations extérieures et de coopération) alžírského Ministerstva obrany. O eskortu
je vhodné žádat při cestách na jih země.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách
www.mzv.cz v sekci „cestujeme“.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je pracovní povolení, které zařizuje zaměstnavatel, a pracovní vízum, o které se žádá na
Alžírském velvyslanectví v Praze.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom
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sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko zaplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v
řádu stovek Kč, někdy i méně. Totéž platí i pro předepsané léky.
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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

Ambassade de la République tchèque à Alger

3, Chemin du Ziryab

Alger-Telemly

Poštovní adresa: B. P. 358, Alger-Gare

Telefonní spojení:

sekretariát, recepce: +213 21 230 056

konzulární pohotovost: +213 770 899 090

Fax: +213 21 230 133

Působnost úřadu: Alžírsko a Mali

V Alžírsku je jeden zastupitelský úřad ČR, a to velvyslanectví v Alžíru. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových
stránkách www.mzv.cz/algiers. Aktuality z oblasti obchodu a ekonomiky jsou uvedeny v příslušné záložce. Pro bližší
informace je vždy možné kontaktovat:

Alena Štojdlová
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vedoucí obchodně-ekonomického úseku

+ 213 770 800 264

alena_stojdlova@mzv.cz

commerce_algiers@mzv.cz

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

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Odbor Blízkého východu (BVA)

Loretánské náměstí 5, 118 00, Praha 1

tel: + 420 224 182 470 / sekretariát ředitele

Aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na webu www.mzv.cz v sekci "o ministerstvu" a kapitole "organizační struktura".
Pro podporu českých firem je pak příslušný Odbor ekonomické diplomacie.

Teritoriální odbor na MPO ČR: odbor zahraničně-ekonomických politik II

Aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na webu www.mpo.cz v sekci "kontakt" a kapitole "organizační struktura
ministerstva".

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

Mezinárodní předvolba: + 213
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Důležitá telefonní čísla:

• záchranka: 115
• policie: 17 (četnictvo / gendarmerie: 1055)
• požárníci: 14
• tísňové volání: 112

7.4 Internetové informační zdroje

Informační zdroje

• www.tsa-algerie.com
• www.djazairess.com/fr/
• https://maghrebemergent.info/
• www.elwatan.com

Úřady

• úřad předsedy vlády s odkazy na weby ministerstev www.premier-ministre.gov.dz/fr
• ústřední celní správa Direction Générale des Douanes www.douane.gov.dz/
• obchodní rejstřík Centre National du Registre de Commerce https://sidjilcom.cnrc.dz/
• statistický úřad Office National des Statistiques www.ons.dz
• agentura na podporu investic Agence Nationale de Développement de l'Investissement www.andi.dz
• obchodní a průmyslová komora Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie www.caci.dz

Podnikatelská sdružení

• svaz průmyslu a obchodu Forum des Chefs d'Entreprises www.fce.dz
• svaz podnikatelů Association Générale des Entrepreneurs Algériens www.agea-dz.org

Dopravní podniky

• alžírské aerolinky https://airalgerie.dz
• alžírské námořní trajekty Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs https://algerieferries.dz
• alžírské železnice Société Nationale de Transports Ferroviaires www.sntf.dz
• MHD www.etusa.dz

Veletrhy a výstavy

• Société Algérienne des Foires et Exportations s odkazy na veletrhy www.safex.dz
• Salon International des Energies Renouvelables www.era.dz
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