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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Namibie získala nezávislost jako jedna z posledních afrických zemí od Jihoafrické republiky v roce 1990. Dominantní
politickou silou je strana Lidová organizace jihozápadní Afriky známá pod zkratkou SWAPO. Prezident Hage Geingob je
zároveň předsedou této strany. Strana SWAPO je největším favoritem všeobecných voleb v listopadu 2019. Je
pravděpodobné, že prezident Geingob bude potvrzen ve své funkci i pro další volební období. Zpolitizovaným tématem
je otázka pozemkové reformy. Vláda deklarovala, že bude do konce roku 2020 vráceno 43 % (celkem 15 milionů hektarů)
zemědělské půdy původnímu černošskému obyvatelstvu (podle Namibijské zemědělské unie bylo dosud přerozděleno 27
% půdy). Ve fázi přípravy se nachází program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework, obdoba
jihoafrického B-BBEE), který předpokládá nucený odprodej vlastnického podílu ve firmě „znevýhodněným původním“
Namibijcům. Podle prezidenta má být kontroverzní zákon předložen vládě do konce roku 2019. V roce 2017 Namibie
zažalovala Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané koloniální vládou v letech 1904 až 1908 vůči namibijským
kmenům Hererů a Namů. Německo, které je největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, se za zločiny proti
lidskosti omluvilo, ale jakékoli odškodnění formou výplaty finančních prostředků namibijské vládě odmítá. Debata zvyšuje
napětí mezi německou menšinou a většinovým černošským obyvatelstvem. Oproti předpokladům odborníků vykázalo
namibijské hospodářství v roce 2018 mírný pokles (-0,2 % HDP), v roce 2019 očekává Namibijská banka růst HDP kolem
1,5 %. V únoru 2019 změnila agentura Fitch výhled kreditního ratingu, který se nachází ve spekulativním pásmu (BB+), ze
stabilního na negativní. Hlavním investorem je Čína především v oblastech těžby nerostných surovin (uran), budování
infrastruktury (terminál Walvis Bay) a rybolovu. V minulosti byla Namibie opětovně kárána OSN za nedodržování
sankčního režimu vůči Severní Koreji.

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

Namibijská republika (angl. Republic of Namibia)

Hlava státu: prezident Dr Hage Geingob (od 21. března 2015). Prezident, který je volen v přímých volbách, je zároveň
vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů a aktuální složení vlády naleznete na vládním portálu Namibijské republiky.

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

• Počet obyvatel: 2,46 mil. (World Economic Outlook 2019)
• Rozloha: 824 269 km
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• Hustota na km
2
: 3,0 obyvatel/km

2

• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,2 % (World Bank 2017)

Národnostní složení:

• Oshivambo (kolem 50 %), 6 kmenů
• Kawango - kmeny Kawango, Herero, Caprivi a Tswana (22 %)
• Nama/Damara; Lozi, Kwangali (12 %)
• běloši - německého původu a Jihoafričané hovořící afrikánsky a anglicky (6 %)
• barevní (míšenci) (5 %)
• Rehobothští míšenci (2,5 %)
• Křováci (2,5 %)

Náboženské složení:

• 90 % - křesťané (51 % obyvatelstva je luteránského vyznání, 19 % římskokatolického, 6 % vyznavačů holandské
reformované církve a 5 % anglikánského vyznání)

• 10 % tvoří různá animistická náboženství

Zdroje: Mezinárodní měnový fond a Světová banka

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. (USD,
v paritě kupní
síly)

10 136 10 597 10 569 10 498 10 404

HDP (mld. USD) 12,76 11,46 10,94 12,63 13,93

HDP růst (%) 6,4 6,1 0,6 -0,9 -0,4

Inflace (%, dle
MMF)

4,7 3,6 7,3 5,2 5,3

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Po období silného růstu v letech 2010 - 2015, kdy ekonomika rostla okolo 5 % ročně, v roce 2018 pokračovalo již třetím
rokem výrazné zpomalování namibijské ekonomiky. Důvodů je více: pokles poptávky po hlavních vývozních komoditách,
jimiž jsou zejména diamanty a uran, ale i neefektivní řízení hospodářství, korupce a nedostatek prostředků na investice.
Vláda byla nucena omezit investice zejména do stavebnictví a infrastruktury, což má negativní vliv na zaměstnanost a
ekonomický růst. Deficit částečně vyrovnávají dílčí investice v těžařském průmyslu či do rozšiřování přístavu Walvis Bay,
kde se angažují čínské firmy. Celkově objem přímých zahraničních investic klesá. Vedle nízkého růstu je důvodem odlivu
investic mj. nejistota kolem pozemkové reformy a připravovaný program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment
Framework) obdobný jihoafrickému nástroji BBE (Black Economic Empowerment) k podpoře původních obyvatel. Pro rok
2019 se předpokládá mírné oživení růstu ekonomiky kolem 2,5 %. Nezaměstnanost na úrovni 28 % zůstává jedním z
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hlavních problémů. Veřejný dluh dosáhl výše 44,7 % HDP a hrozí nárůstem do konce roku 2019 na úroveň 47 %. V
žebříčku Global Competitiveness 2018-19 Světového ekonomického fóra se Namibie poklesla z 90. na 100. místo ze 140
hodnocených zemí, v rámci hodnocení Doing Business 2019 Světové banky patří Namibii 107. pozice (přičemž ještě v roce
2012 byla 78). Kreditní rating Namibie se podle agentury Moody nachází na úrovni Ba1, výhled je negativní. Fitch hodnotí
namibijské hospodářství známkou BB+, přičemž v únoru 2019 agentura změnila výhled na negativní.

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

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy státního
rozpočtu (% HDP)

35,3 34,6 31,2 33,0 29,9

Výdaje státního
rozpočtu (% HDP)

41,6 42,8 38,2 39,2 34,6

Saldo -6,2 -8,2 -6,8 -5,0 -4,6

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

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

Platební bilance
(mld. USD)

-1,376 -1,46 -1,548 -0,179 -0,48

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

24,5 34,9 41,7 43,7 50,1

Čistý veřejný dluh
(mld.
namibijských
dolarů, NAD)

34,03 51,65 67,22 73,73 90,7

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2019

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Namibii působí několik komerčních bank, státní Agricultural Bank of Namibia, Post Office Savings Bank, několik
obchodních bank a řada nebankovních finančních institucí jako pojišťoven, penzijních fondů apod. Všechny komerční
banky jsou v soukromém vlastnictví s podstatným podílem jihoafrického kapitálu:

• Standard Bank Namibia Limited (vlastněna jihoafrickou Standard Bank);
• First National Bank Namibia Limited (vlastněná jihoafrickou First National Bank);
• Bank Windhoek Limited;
• Nedbank Namibia Limited;
• Trustco Bank Namibia Limited;
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• Atlantico Namibia (pobočka Banco Privado Atlantico);
• Bank BIC Namibia Limited;
• Letshego Bank Namibia Limited.

Bankovní trh je regulován centrální bankou Bank of Namibia a finanční trh ministerstvem financí. Na bankovní instituce
dohlíží organizace pro regulaci a dohled nad bankami a finančními institucemi Namibian Financial Institutions Supervisory
Authority (NAMFISA). Trh s akciemi je provozován společností Namibian Stock Exchange, která je napojena na
johannesburgskou burzu (Johannesburg Stock Exchange). Namibijské pojišťovny jsou soukromé a převážně vlastněny
jihoafrickými pojišťovacími společnostmi. Nabízejí celou řadu pojišťovacích služeb. Penzijní a pojišťovací fondy musí
podle vládního nařízení směrovat 35 % svých investic v rámci Namibie.

1.7 Daňový systém

Výše daně z přidané hodnoty (VAT) činí 15 %. Daň z příjmu právnických osob (tzv. korporátní daň) činí 35 %, daň
těžebních společností se pohybuje mezi 35 až 60 % (daň z těžby diamantů činí 50 % plus přirážka 10 %), daň podniků
produkujících ropné výrobky činí 42 % plus dodatečná daň ze zisku. Daň z příjmu fyzických osob je progresívní. Roční
příjem do 40 000,- není zdaněn, příjmy mezi 40 a 80 tisíci namibijských dolarů jsou zdaněny 27 % sazbou, maximální
úroveň progrese je 37 % pro příjmy nad 750 000,- NAD. Daň pro výrobní společnosti je 18 %. Přehled a aktuální výše
všech daní je k dispozici na stránkách ministerstva financí.
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2. Zahraniční obchod a investice
Dlouhodobou komparativní nevýhodou Namibie vůči konkurentům v regionu (JAR, Angola, Mosambik, Zimbabwe aj.) z
hlediska přílivu zahraničních investic je velikost trhu o pouhých 2,4 mil. obyvatelích. Od roku 2014 příliv zahraničních
investic klesá. Proti většímu přílivu kapitálu hovoří výpadky zásobování vodou a elektřinou, nedostatek kvalifikované
pracovní síly a zhoršující se makroekonomické prostředí. Nevyřešená zůstává otázka půdy a jejího přerozdělení původním
obyvatelům. Před schválením je přijetí zákona tzv. National Equitable Economic Empowerment Framework, NEEEF, který
by měl zajistit převod části kapitálu soukromých firem (minimálně 25 % při splnění dalších podmínek) na původní
černošské obyvatelstvo. Zahraniční obchod je rozvinutý a tvoří značnou část příjmů státního rozpočtu. Země je součástí
regionálních uskupení Jihoafrické celní unie SACU i Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Od roku 2016 je
vykonávána dohoda volném obchodu tzv. SADC EPA mezi Evropskou unií a SADC.

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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývozy (mil. USD) 3 798 3 280 3 444 3 832 4 112

Dovozy (mil. USD) 6 775 6 360 5 625 5 383 5 288

Saldo (mil. USD) -2 977 -3 080 -2 180 -1 552 -1 176

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Objem obchodní výměny mezi členskými státy Evropské unie a Namibií je relativně malý. V roce 2018 země EU vyvezly do
Namibie zboží v celkové hodnotě 430 mil. EUR. Jednalo se pokles oproti roku 2017, kdy objem vývozu z EU do Namibie
činil 476 mil. EUR. Celkový dovoz z Namibie do EU pak v roce 2018 dosáhl hodnoty 1 305 mil. EUR (v r. 2017 to bylo 1 307
mil EUR). Nejvýznamnějšími odběrateli namibijského zboží jsou Jižní Afrika (36,1 %), Evropská unie (28,5 %), Čína (7,9 %),
Botswana (5,1 %), Spojené arabské emiráty (5,0 %), Kongo (3,3 %), Zambie (2,0 %). Dominantní postavení v dovozech do
Namibie zaujímá opět JAR (31,3 %) následovaná Zambií (17,3 %), Evropskou unií (15,1 %), Bahamy (12,4 %), Čínou (5,5 %)
a Botswanou (4,8 %).

2.3 Komoditní struktura

Největší vývozní položkou Namibie do zemí EU byly v r. 2018 vzácné kovy (53 %), živá zvířata a živočišné výrobky včetně
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ryb (35 %), různé výrobky, polotovary a chemikálie (10 %). U dovozů z EU převažují stroje, motorová vozidla a dopravní
prostředky (36 %), nerosty a minerální paliva (45 %), potraviny a zemědělské produkty (10,1 %) aj.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Namibijská vláda poskytuje investiční pobídky pro zahraniční investory zejména v případě investic do výroby. Podrobné
informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků
Namibie.

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

V čele nejvýznamnějších investorů v Namibii jsou Čína, Německo, USA a Velká Británie. Soustřeďují se zejména na oblast
zemědělství, rybolov a nověji také energetiku včetně obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti (identifikované projekty)
v jednotlivých oborech jsou blíže popsány na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a
středních podniků Namibie. V roce 2017 činily přímé zahraniční investice v teritoriu 590 mil. USD, což znamenalo mírný
nárůst oproti roku 2016, kdy investice v Namibii dosáhly úrovně 359 mld. USD. V porovnání s předchozím obdobím je
však patrný celkový úbytek investic.

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

V návaznosti na schválený zákon Namibia Investment Promotion Act (v r. 2017) existuje systém pobídek usnadňujících
vstup zahraničního kapitálu. Pobídky se dělí podle statutu investice, a to zda se jedná o:

• registrovaného výrobce - Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský trh);
• exportéra vyráběného zboží - Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce dodává nejen pro

tuzemský trh, ale i na vývoz);
• podnik Exportní výrobní zóny - Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně mimo země

Jihoafrické celní unie, SACU).

Pobídky jsou především v oblasti daňových úlev, přidělení pozemku, školení pracovníků apod. Bližší informace na
stránkách vládní agentury Namibia Investment Centre. Za největší překážku většího přílivu investic je považován
nedostatek kvalifikované pracovní síly.
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3. Vztahy země s EU
Vztahy mezi EU a Namibií jsou formálně standardní a nezatížené významnějšími problémy, v praktické rovině ovšem nijak
intenzívní. Opírají se o partnerskou Dohodu z Cotonou a od roku 2016 také o Dohodu o ekonomickém partnerství mezi
Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (tzv. SADC EPA). V rámci Národního indikativního program
EU-Namibie bylo zemi vyčleněno pro období 2014 až 2020 celkem 68 mil. EUR, které mají směřovat hlavně do vzdělávání,
zemědělství a na podporu rozvoje občanské společnosti.

V roce 2017 zažalovala Namibie u soudu ve Spojených státech Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané
koloniální vládou v období 1904 - 1908 vůči namibijským kmenům Hererů a Namů. Německo, které je největším
poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, se za zločiny proti lidskosti omluvilo, ale jakékoli odškodnění
prostřednictvím výplaty prostředků namibijské vládě odmítá. Záležitost zhoršila vztahy mezi německou menšinou a
většinovým černošským obyvatelstvem Namibie.

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 v Namibii:
Delegation of the European Union
2 Newton Street, PO Box 24443 Windhoek, Namibia
Tel: +264 61 202 6000
Fax: + 264 61 202 6224
E-mail: delegation-namibia@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Namibie je signatářem tzv. Dohody z Cotonu zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a
jejích členských států se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového společenství
(SADC) se Namibie aktivně podílela na jednání o Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement,
SADC EPA), která je prováděna od roku 2016.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno celkem 68 mil. EUR z fondů a programů EU. Kromě bilaterálního
programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF), o němž se lze podrobněji dočíst na stránkách Evropské komise v
sekci International Cooperation and Development, je Namibie zapojena do dalších programů EU a to zejména těch, které
se soustřeďují na nestátní aktéry. V roce 2014 Evropská unie a Namibie podepsaly společnou strategii v oblasti rozvoje.
Aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a obnovitelných zdrojů energie je Evropská
investiční banka (EIB). Na webových stránkách banky jsou dostupné informace o projektech financovaných EIB v Namibii.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Objem vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Namibií je relativně malý. Česko má s Namibií výrazně
zápornou obchodní bilanci. V roce 2018 měl vývoz do Namibie hodnotu 2,1 mil. USD. Dovoz z Namibie do ČR pak v roce
2018 činil 8,69 mil. USD, což znamenalo výrazný nárůst oproti předchozímu roku (pozn.: v roce 2017 dovoz činil 4,29 mil.
USD). Obrat obchodní spolupráce dosáhl vrcholu v roce 2014, kdy činil 11,3 mil. USD.

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

Zahraniční
obchod ČR s
Namibií

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz (mil. USD) 3,07 4,75 2,41 1,99 2,10

Dovoz (mil. USD) 8,27 4,16 4,06 4,29 8,69

Bilance (mil. USD) -5,20 0,58 -1,65 -2,30 -6,58

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu, květen 2019

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U českého vývozu byly v roce 2018 dominantní zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické
nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat.
Většinu dovozu do ČR tvoří hovězí maso a ovoce (hrozny).

HS kód Vývoz z ČR do Namibie v r. 2018 USD (tis.)

8471 Stroje automat zprac dat jednotky
snímače ap

1 135

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

213

9306 Bomby, granáty, torpéda, miny,
řízené střely a podobné válečné
střeliv

200
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8459 Stroje obráb pro vrtání frézování
řezání apod

177

9303 Ostatní střelné zbraně a podobná
zařízení využívající ke střelbě výbuš

114

9013 Zařízení s kapalnými krystaly 48

9302 Revolvery pistole ne jiné střelné
zbraně

46

8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání
nebo k ochraně elektrických obvodů,
nebo k jejich zapojování, spojování a
připojování

76

8544 Izolované (též s lakovaným
povrchem nebo anodickým
okysličením) dráty, kabely aj.
izolované elektrické vodiče

19

9005 Binokulární a monokulární
dalekohledy a jiné optické teleskopy
a jejich podstavce

13

HS kód Dovoz z Namibie do ČR v r. 2018 USD (tis.)

0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 4 207

0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 3 237

8450 Pračky pro domácnost prádelny i se
sušičkami

726

0304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené
zmrazené

141

8529 Části a součásti vhodné pro použití
výhradně nebo hlavně s přístroji čísel
8525 až 8528

101

8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání
nebo k ochraně elektrických obvodů,
nebo k jejich zapojování, spojování a
připojování

76

0506 Kosti i rohové prach odpad 19
8471 Stroje automat zprac dat jednotky

snímače ap
9

1211 Rostliny plody aj pro parfumerii
lékařství ap

8

8473 Části, součásti a příslušenství (jiné
než kryty, kufříky a podobné
výrobky)

7

Zdroj: Databáze Českého statistického úřadu, květen 2019

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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Zastupitelský úřad v Pretorii neeviduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb mezi Namibií a Českou republikou.

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

Dle dostupných informací žádné české investice v Namibii ani joint-venture českých a namibijských firem nejsou
evidovány.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dosud nebyly mezi ČR a Namibií uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Seznam
platných mezinárodních smluv je k dispozici na webových stránkách ministerstva zahraničí. Po vstupu Česka do Evropské
unie se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi členskými státy EU a zeměmi africké, karibské a pacifické
skupiny států (tzv. ACP), kam patří i Namibie. Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi
Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), kam patří i Namibie.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do příslušných fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno 68 mil. EUR z
Evropského rozvojového fondu. Programovou prioritou rozvojové pomoci EU je vzdělání, dovednosti a zemědělský
sektor. Namibie byla v minulosti významným příjemcem bilaterální rozvojové pomoci ČR (např. sociální projekty v
Keetmanshoop organizace Člověk v tísni či vybavení obuvnického závodu namibijské státní firmy August 26 řízené
ministerstvem obrany v Okahanja). V letech 2012 až 2015 byly v Namibii taktéž realizovány tzv. malé lokální projekty
rozvojové spolupráce jež koordinovalo velvyslanectví v Pretorii. ČR uděluje namibijským studentům každoročně několik
vysokoškolských vládních stipendií. V současnosti Namibie nepatří mezi tzv. prioritní země zahraniční rozvojové
spolupráce.

O dotaci na rozvojové projekty je možné žádat v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České
rozvojové agentury (tzv. program B2B). Další informace jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České
rozvojové agentury.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Jako perspektivní je možno vidět ekologická zařízení na čištění a recykladci odpadních vod a úpravny vody včetně
zavlažovacích systémů (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit). Dále některé strojírenské položky
především pro těžební průmysl. Perspektivní položky českého exportu v Namibii na Mapě oborových příležitostí.

Namibijské ministerstvo industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních firem inzeruje na stránkách Namibia
Investment Centre možnosti spolupráce v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou investic do těchto
oblastí či zakládání společných podniků.

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

V Namibii existuje dominantní centrální řízení dané politickou strukturou země a jedinou dominantní politickou stranou.
Příležitosti pro český export tak mohou spočívat zejména v dodávkách pro státní sektor. Pro získání státních zakázek je
nezbytně nutné nalezení spolehlivého místního partnera. Jako perspektivní se jeví dodávky zařízení pro energetiku včetně
energie z obnovitelných zdrojů, výrobků všeobecného strojírenství, zemědělské techniky, dále čističek a úpraven vody a
informační a telekomunikační technologie. Zájem o české zbraně, výrobky obranného průmyslu a technologie
dlouhodobě projevuje namibijské ministerstvo obrany. V roce 2018 byly některé veřejné zakázky a projekty pozastaveny z
důvodu nesolventnosti vlády.

5.2 Kalendář akcí

Základní přehled a kalendář akcí v Namibii obsahuje webový portál BusinessInfo.cz. Pro aktuální informace o akcích
koordinovaných Velvyslanectvím ČR v Pretorii popř. CzechTrade Johannesburg prosím sledujte jejich webové stránky. V
kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Namibii.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Namibijský trh se svými charakteristikami přibližuje ostatním zemím subsaharské Afriky, u nichž přetrvává určitá dualita
plynoucí z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Dominantní postavení na namibijském trhu mají především
jihoafrické firmy. Tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem,
po nichž je požadována vysoká kvalita za rozumnou cenu. Před vstupem na trh je třeba vyřešit formu záručního servisu a
řešení reklamací. Poptávka existuje prakticky po veškerém zboží, hlavním kritériem pro koncového uživatele je obvykle
cena.

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

Namibijský trh je poměrně vyspělý. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou samozřejmostí. U zboží
spotřebního charakteru dává většina soukromých firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu úspory
nákladů na prostředníky, na druhou stranu u strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který
nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám. U dodávek pro státní sektor je důležité najít místního partnera, jež
dodávku zprostředkuje.

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

Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o ekonomickém partnerství EU se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství
(Economic Partnership Agreement, tzv. EPA SADC). Dohoda vedle Namibie řeší obchodní vztahy s JAR, Botswanou,
Lesothem, Mosambikem, Namibií a Swazijskem. Smlouva EPA SADC mimo jiné zahrnuje ochranu geografických označení
původu zboží. Celní sazby a požadavky na veškerou dokumentaci pro jednotlivé typy zboží lze konzultovat na stránkách
Evropské komise Market Access Database, volně přístupné v zemích EU.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Namibie má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Formy zajištění
přítomnosti zahraničního subjektu v Namibii jsou:

• společnost (soukromá i veřejná) - "Company"
• uzavřená společnost (Close Corporation) - je velmi podobná společnosti „Company“
•
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partnerství (Partnership) - obchodní vztah mezi dvěma či více osobami nebo společnostmi (max. 20 partnerů).
Neexistuje formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“

• zahraniční společnost (Foreign company) - pobočka zahraniční společnosti je považována za „vnější“ společnost a
jako taková se musí zaregistrovat v rejstříku firem ministerstva

Postup založení jednotlivých právních forem podniku a dokumenty, které jsou k tomu potřeba, jsou popsány na stránkách
Namibijského investičního centra. Živnostenská podnikatelská povolení nejsou vyžadována.

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

Vzhledem k relativní vyspělosti namibijského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních
předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny
poskytovat servis na profesionální úrovni. Převážná většina veletrhů, výstav a konferencí regionálního významu se koná v
sousední JAR (méně již v Botswaně či Angole) a účastní se jich i namibijská podnikatelská sféra a zástupci státního
sektoru. Přehled nejvýznamějších veletrhů v JAR.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přestože je Namibie členem řady mezinárodních organizací a signatářem řady mezinárodních úmluv týkajících se ochrany
duševního vlastnictví, v praxi může být vymáhání nároků v oblasti ochrany duševního vlastnictví a autorských práv
problematické. Namibie je členem Úmluvy WIPO (World Intellectual Property Organization); Pařížské úmluvy
(průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); Patent Cooperation Treaty (Patenty);
Madridské dohody (mezinárodní registrace ochranných známek); Madridského protokolu (o mezinárodním zápisu
ochranných známek); Haagské dohody (o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů); WTO: tzv. Dohody TRIPS (The
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Udělování ochranných známek se řídí namibijským
zákonem o ochranných známkách č. 48/1973Z a zákonem Industrial Property Act 1, 2012. Namibie je členem Bernské
úmluvy, a tak možné chránit autorská práva v zemi stejně jako všechny ostatní členské země automaticky (více než 160
zemí) v rámci jedné žádosti. Právní základ v rámci namibijského zákoníku: Copyright and Neighbouring Rights Protection
Act, 1994 (Act 6 of 1994). V rámci problematiky udělování patentů je Namibie členem PCT, ARIPO (African Regional
Intellectual Property Organization), WTO a Mezinárodní úmluvy. Ačkoli v Namibii existují nové právní předpisy týkající se
patentové právní úpravy, které doposud nebyly provedeny, řídí se tato oblast podle starších právních předpisů (např.
jihoafrický zákon z r. 1916).

6.6 Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje zákon č. 15 z roku 2015, tzv. Public Procurement Act 15. Rada pro veřejné zakázky
Namibie (Central Tender Board of Namibia) působí pod ministerstvem financí a je odpovědným orgánem pro zadávání
zakázek na zboží a služby. Na jejích stránkách a v tisku lze nalézt informace o zveřejněných výběrových řízeních. Tendry
jsou otevřeny pro zahraniční účastníky. V Namibii registrovaní tuzemští dodavatelé mají cenovou preferenci na základě
lokálního podílu (minimálně 30 %). Přes deklarovanou otevřenost systému veřejných zakázek je obtížné obdržet kontrakt
bez spojení s místním partnerem.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Namibijský trh je tradiční a poměrně vyspělý a zvláště zavedené firmy si nedovolí nesolidní jednání. Obchodní etika je na
vysoké úrovni. Dílčími problémy jsou byrokracie a nedostatek transparentnosti zejména ve vládním sektoru. Mezinárodní
platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP), na druhou stranu Namibie
patří k zemím, které uplatňují devizová omezení (tzv. exchange controls). Ve vnitřním obchodě lze platit pouze
namibijskými dolary nebo jihoafrickými randy. Doporučuje se, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán
akreditiv potvrzený renomovanou bankou. V případě obchodního sporu s namibijskou firmou je vhodné využít
poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právním systémem.
Přehled advokátních kanceláří v Namibii se sídlem ve Windhoek je k dispozici na stránkách organizace The Law Society of
Namibia.

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

Vzhledem k dlouhodobé politické a ekonomické provázanosti je podnikatelské prostředí i jednání podobné sousední Jižní
Africe. Řada podnikatelů v zemi je původně jihoafrického původu, tradiční a ekonomicky silná je také německá menšina.
Bezpečnostní situace je o něco lepší než v JAR, i když i v Namibii je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice,
zejména v hlavním městě. Oficiálním a nejběžnějším všeobecně uznávaným dorozumívacím jazykem je angličtina. Další
užívané jazyky: místní černošské jazyky – oshivambo, nama/damara, herero, lozi, kwangali a tswana, zhruba 10 %
obyvatel hovoří afrikánsky (běloši a barevní), potomci Němců stále hovoří německy. Na severu země u hranic s Angolou
je možné využít portugalštinu.

Svátky a dny pracovního klidu:

• 1. ledna - Nový rok
• 21. března - Den nezávislosti
• Velký pátek (velikonoční)
• velikonoční pondělí
• 1. května - Svátek práce
• 4. května - Den Cassinga
• Den nanebevzetí (pohyblivé)
• 25. května - Den Afriky
• 26. srpna - Den hrdinů
• 10. prosince - Den lidských práv a den namibijských žen
• 25. prosince - svátek vánoční
• 26. prosince - Den rodiny

Obvyklé úřední hodiny:

• banky - pondělí až pátek 09:00–15:30, sobota 08:30–11:00
• firmy a úřady - pondělí až pátek 08:00–17:00

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

Víza pro cestu do Namibie se vydávají na Velvyslanectví Namibijské republiky v Berlíně. Bližší informace o cestování v
zemi taktéž na stránkách MZV ČR k cestování do Namibie. V Namibii se vyskytuje malárie, především na severu a východě
(v hlavním městě Windhoeku a na jihu země nikoliv). Na severovýchodě v regionu Caprivi se vyskytuje ojediněle moucha
tse-tse, která roznáší spavou nemoc. V Namibii jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American
Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších centrech. Výměnu valut na
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namibijský dolar je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách
nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. V Namibii je běžně přijímán také
jihoafrický rand, vůči němuž má namibijský dollar fixní kurz jedna ku jedné. Před cestou do země se doporučuje
zaregistrovat v projektu Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), jež umožňuje
účinně organizovat pomoc ze strany velvyslantví ČR českým občanům v případě neočekávané události.

Časový posun: +2 hod oproti GMT, od března do září je „zimní" čas, tj. +1 hod oproti GMT.
Mezinárodní předvolba: +264

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců jsou relativně jednodušší než např. v sousední JAR. Zaměstnávaný cizinec se musí
prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu v Namibii. Pro jeho získání musí předložit doklad potvrzující účel
pobytu na území Namibie, adresu přechodného bydliště v Namibii a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z
trestního rejstříku. Zahraničním investorům nabízí pomoc s procesem vyřízení pracovních povolení Namibia Investment
Centre (NIC), které patří do struktury ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních firem (MTI). Na
stránkách tohoto ministerstva lze nalézt dokument shrnující požadavky k žádosti o pracovní povolení aj. informace.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Namibii je na průměrné úrovni. Zejména mimo větší města existuje problém s dostupností péče. Značný
rozdíl panuje mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a kvalitními soukromými
zdravotnickými zařízeními, kde jsou však ceny ošetření vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a Namibií
neexistuje. Mj. i z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do Namibie uzavřít cestovní připojištění na
úhradu léčebných výdajů s dostatečným krytím.
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7. Kontakty
Diplomatickou a konzulární působnost pro Namibii má zastupitelský úřad Velvyslanectví České republiky v Pretorii v Jižní
Africe.

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

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria, South Africa
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27-12-431 2380, fax: +27-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Facebook: EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho,
Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko
Vedoucí zastupitelského úřadu: JUDr. Michal Král, velvyslanec

Ekonomický úsek:
Mgr. Viktor Dolista (agendy: Botswana, Jižní Afrika, Lesotho, Namibie, Svazijsko)
Ing. Kristýna Chvátalová (agendy: Angola, Madagaskar, Mauricius, Mosambik)
tel.: +27-12-431 2385, +27-12-431 2389
email: Commerce_Pretoria@mzv.cz

Velvyslanectví ČR v Pretorii se nachází cca 50 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708'; E 28º13, 566'

Honorární konzulát Windhoek
Fyzická adresa: Fritsche Street 10, Pioneers Park, 9000 Windhoek
Poštovní adresa: P.O.Box 24880
Tel: +264 811 282 523
E-mail: windhoek@honorary.mzv.cz; ndodolo@gmail.com
Vedoucí úřadu: Selma-Penna Utonih, honorární konzulka

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 ani CzechTourism nejsou v Namibii zastoupeny.
Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
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Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 22418 2592, 22418 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.czweb: www.mzv.cz

Odbor států subsaharské Afriky
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
Na Františku 32
110 15 Praha 1
web: www.mpo.cz

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

• Integrovaný záchranný systém: +264 (61) 211 111
• Policie: +264 (61) 10111
• Windhoek City Police – Crime Prevention (24 hrs): +264 (61) 290 2239 / 290 2018
• Soukromá klinika Medi-Clinic Windhoek: +264 (61) 222 687
• Státní nemocnice Windhoek Central Hospital: +264 (61) 203 9111
• ISOS mezinárodní letecká záchranná služba:

Tel +264 (61) 23 0505/24977
Cell +264 (61) 81 128 4888/9

7.4 Internetové informační zdroje

Vládní portál: www.gov.naStátní tisková agentura

• Namibia Press Agency (NAMPA) www.nampa.org

Deníky a časopisy

• Allgemeine Zeitung - v němčině, vydávaný ve Windhoeku www.az.com.na
• The Namibian - http://www.namibian.com.na
• Namibian Economist www.economist.com.na
• New Era - státní www.newera.com.na

Televize

• Namibia Broadcasting Corporation (NBC) - státní televize www.nbc.na

Rozhlas

• Namibian Broadcasting Corporation - státní rozhlas www.nbc.na
• Radio Energy - soukromá hudební stanice www.energy100fm.com
•
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Radio Wave - soukromá hudební stanice www.radiowave.com.na
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