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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Niger patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí, je zemí Sahelu bez přístupu k moři, ? území pokrývá poušť. 85 %
obyvatelstva žije v pásu 150 km širokém podél jižní hranice. Sousedí s Alžírskem, Lybií, Čadem, Nigérií, Beninem, Burkinou
Faso a Mali. Nejasné vytýčení mezinárodních hranic vedlo v minulosti ke vzniku pohraničních incidentů v blízkosti jezera
Čad na západě země (společné hranice mezi Kamerunem, Čadem, Nigerem a Nigérií).
Niger je unitární republikou praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. Prezident je volen v
přímých volbách na pět let (maximálně na dvě volební období). V čele vlády stojí prezident, který sdílí některé výkonné
pravomoci s ministerským předsedou jím jmenovaným. Vláda je rovněž jmenována prezidentem. Zákonodárná moc je
ústavou svěřena jednokomorovému Národnímu shromáždění, kde zasedá 113 poslanců. Na dodržování ústavnosti dohlíží
Ústavní soud (7 soudců jmenovaných prezidentem na dobu 6 let). Nová ústava byla přijata v referendu dne 31. 10. 2010.
Niger je členskou zemí Hospodářského společenství zemí západní Afriky ECOWAS/CEDEAO. Hospodářské společenství
západoafrických států (ECOWAS) bylo vytvořeno v roce 1975 a má v současné době 15 členských zemí - Benin, Burkina
Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Kapverdy, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra
Leone a Togo. Sídlem Komise organizace je Abuja. Hlavním cílem ECOWAS je vytvoření celní, ekonomické a monetární
unie, přičemž konečným cílem je pak vytvoření funkční ekonomické a měnové unie, sblížení makroekonomické politiky
členských zemí a vzájemná harmonizace odvětvové hospodářské politiky, jednotné vnější tarify a odstranění existujících
vnitřních obchodních bariér. ECOWAS také zřizuje soudní dvůr, kam se subjekty i občané budou moci obracet s případy
souvisejícími s agendami ECOWAS. Země ECOWAS se na konci roku 2000 dohodly na ustavení společné centrální banky a
zavedení společné měny od roku 2003, k tomuto však doposud nedošlo (a v dohledné době ani nedojde).
Podobně jako většina frankofonních zemí (s výjimkou Guineje) je Niger rovněž členskou zemí Ekonomické a měnové unie
WAEMU/UEMOA a používá jednotnou měnu – západoafrický frank vázaný pevně na Euro (www.uemoa.int).
Dlouhodobě patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté země světa. Na seznamu rozvoje společnosti UNDP figuruje Niger
v roce 2016 na posledním místě ze 186 hodnocených zemí. Většina obyvatel je ohrožována cyklickými suchy ničícími
úrodu a hladomorem. Sucha, odlesňování, velmi rychlý růst počtu obyvatelstva a v současné době i bezpečnostní situace
na jihu země znamenají trvalou hrozbu rozvoji země. Ekonomika je orientovaná na komodity bez vyšší přidané hodnoty a
je tak velmi zranitelná a závislá na vnějších vlivech. Hospodářství rovněž trpí značnou odlehlostí od ostatního světa a
nerozvinutou infrastrukturou.
Ekonomika Nigeru je malá a velmi málo diverzifikovaná. Niger má velké zásoby nerostných surovin (uran, ropa, uhlí, zlato
atd.), přesto se jedná o jednu z nejchudších zemí, jejíž hospodářství do velké míry závisí na zemědělství a pastevectví
(poskytují obživu 90 % obyvatelstva), těžbě uranu, v poslední době i ropy a na zahraniční pomoci. Přes pozitivní
ekonomický růst se podmínky života zlepšují jen pomalu díky obrovské porodnosti. Počet obyvatel se za posledních 15 let
zvýšil dvakrát na současných cca 20 miliónů. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu obyvatel, klimatickým podmínkám
země a nedostatku jiných přírodních zdrojů představuje zajištění obživy resp. potravin klíčový problém země.
Průmysl se na tvorbě HDP podílí 18,6 %. Průmyslová výroba zaměřena na zpracování zemědělských surovin, výrobu
mýdla, potravin a nápojů, textil a cement.
Těžební průmysl
Uran
V Nigeru je v současnosti šest oblastí, kde se uran těží, provádí otvírka, nebo kde probíhá geologický průzkum. Ložiska
Arlit, Akouta/Akola a Imouraren jsou těžena nebo osvojována společnostmi, které kapitálově ovládá francouzská Areva.
Ložiska Abokorum a Azelik zkoumá (v případě ložiska Azelik již i těží) koncorcium ovládané čínskými firmami. Průzkum na
ložisku Madaouela pak provádí koncorcium kanadských, britských a japonských firem. V roce 2013 se vytěžilo 4528 tun
uranu, Niger je na čtvrtém místě na světě. Po zahájení těžby v Imourarenu a uvedení ložiska Azelik do plné těžby v roce
2015 (mělo by se tam těžit 2500 tun) se ale stane druhým největším světovým producentem uranu. Koncentrát je
dopravován po silnici do přístavu v Beninu a dopravován ke konečnému zpracování do Francie. V květnu 2014 byla
dokončena dva roky trvající jednání mezi vládou a francouzskou firmou Areva o podmínkách těžby uranu. Areva
souhlasila s většími odvody do státního rozpočtu (podle nigerského horního zákona z r. 2006 budou odvody státu
zvýšeny z 5,5 na 12 %) a bude zrušena výjimka Arevy na platbu DPH. Naopak bude z ekonomických důvodů znovu
odloženo otevření dolu Immouraen, který má být jedním z největších uranových dolů na světě.
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Ropa
Niger se v roce 2011 stal producentem a vývozcem ropy a ropných produktů – těžba byla zahájena na ložisku Agadem
čínskou firmou China National Petroleum Corporation. V současné době se těží cca 20000 barelů/den, v budoucnosti by
měla dosáhnout objemu 80 000 barelů/den. Prokázané zásoby ropy na bloku Agadem dosahují 483 mil. barelů ropy,
zásoby zemního plynu 10 mld m3. Většina ropy je zpracovávána v nové rafinerii v Zinderu (rovněž postavené CNPC) jejíž
kapacita je cca 20000 barelů/den (1/2 produktů se vyváží). Plánuje se výstavba ropovodu do Čadu a dále do
Kamerunského přístavu Kribi (Niger a Čad v roce 2012 podepsaly MoU o výstavbě tohoto ropovodu, financovat, stavět ho
s nejvyšší pravděpodobností budou čínské firmy). Na dalších dvou blocích na východu země Ténere/Bilma (operuje CNPC)
ani severovýchodním bloku Kafra (operuje Sonatrach) nebyly dosud komerční zásoby uhlovodíků nalezeny. V novém kole
biddingu v červnu – srpnu 2012 uspěly tři nigerijské společnosti Labana Petrol bude provádět průzkum na blocích Dibella
1 a Dallol, Sirius Energy (blok Grein) a Advantica (blok Mandaram 2). Australská International Petroleum Ltd získala práva
průzkumu na 4 licencích Manga 1, Manga 2, Aborak a Ténéré l'Ouest. Další licence získaly čínská Shenshui oil and Gas a
britská Savannah Petroleum.
Další nerostné suroviny
Société Nigerienne de Charbon d’Anour-Araren (SONICHAR) těží uhlí na ložisku Anour Araren na západním okraji pohoří
Air. Uhlí je spalováno v tepelné elektrárně, která zásobuje elektřinou město Arlit a uranové doly v jeho okolí. V roce 2006
objevila čínská expedice ložisko uhlí (30 mil. tun) v okolí Tahoua. V zemi se dále těží v menší míře zlato.
Stavebnictví
Podílí se cca 2,6 % na tvorbě HDP. Řada infrastrukturních projektů je financována velkými zahraničními těžebními
společnostmi, další jsou realizovány z peněz mezinárodních donorů nebo pomocí nízko úročených čínských půjček. Tento
sektor by se měl v budoucnosti rychleji rozvíjet v souvislosti s realizací programů obnovy a výstavby silniční sítě (mimo
jiné by měly být po silnici dostupné všechny sousedící státy) a zavlažovacích systémů. Výstavba přehrady v Kandadji se
neustále opožďuje a bude dokončena nejdříve v roce 2020. Francouzská firma Bolloré a Čína by měla realizovat dostavbu
železnice z Cotonou do Niamey.
Zemědělství
Zemědělství zůstává páteří nigerské ekonomiky. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu obyvatel, klimatickým podmínkám
země a nedostatku jiných přírodních zdrojů představuje zajištění obživy resp. potravin klíčový problém země. Na celkové
tvorbě HDP se sektor zemědělství podílí cca 37%, zaměstnává však až 90 % obyvatel. Přestože se neustále rozšiřuje uměle
zavlažovaná plocha, je stále ještě silně závislé na monzunových deštích. Opakovaná sucha a nálety kobylek často ničí
podstatnou část úrody a přináší hladomor. Země stále nedosáhla potravinové soběstačnosti a je závislá na pomoci
mezinárodního společenství. Situaci může zlepšit pouze další výstavba zavlažovacích systémů. Dezertifikace je stále větším
problémem – pouze 11,8 % půdy je vhodné pro zemědělskou výrobu (v roce 1960, kdy měl Niger pouze ? současného
počtu obyvatel, to bylo 25 %). Nejdůležitějším odvětvím je živočišná výroba – vývoz jatečních zvířat je druhým největším
zdrojem příjmů státního rozpočtu. Chovají se velbloudi, koně, hovězí dobytek, kozy, ovce a drůbež. Ve větší míře se
pěstuje cibule, proso, rýže, vigna, podzemnice olejná a bavlna.
Vyřešit základní problémy s výživou obyvatelstva a zabránit opakujícím se hladomorům má plán nazvaný „Tři N“ – Les
Nigériens Nourissent les Nigériens (Nigeřané živí Nigeřany) zaměřený na zvýšení zemědělské produkce, boj s desertifikací
a půdní erozí a zpracování potravin.
Služby
Na tvorbě HDP se podílí již 43,7 %. Největší částí tohoto odvětví zůstávají nadále dopravní služby (většina zboží se do
země dováží z přístavu v Cotonou, méně z Lomé, Temy, Takoradi; nově i Abijanu nebo Dakaru) a logistika pro regionální
obchod (prosté velkoobchodní a maloobchodní služby). Bankovní služby se podílí na tvorbě HDP cca 3 % a zůstávají
daleko za standardem ECOWASu. Podobně jako v ostatních afrických zemích se i v Nigeru rozvíjí telekomunikace –
operují zde 4 poskytovatelé mobilních sítí (Orange, MOOV, Celtel a Sahelcom), počet mobilních telefonů se odhaduje na
7 mil. Země má nevyužívaný turistický potenciál.
Infrastruktura
Trvale zůstává jedním z nejslabších článků místní ekonomiky, vláda plánuje investovat zisky z prodeje ropy a uranu do
výstavby infrastruktury (zejména pozemních komunikací a zavlažovacích systémů). Páteř dopravní sítě tvoří silnice – Niger
má kolem 18 949 km cest a silnic, z toho je pouze 3 912 km asfaltovaných. 90 % osob a zboží se přepravuje po zemi. V
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dubnu 2014 byly zahájeny práce na prvním úseku železnice, která má spojit Cotonou a Niamey, a to z Niamey do Dosso
(143 km). Úsek byl slavnostně inaugurován v roce 2016. Stavbu měla realizovat francouzská firma Bolloré, náklady se
odhadují na 1,6 mld. USD. Nicméně ještě v roce 2018 se řešil způsob zapojení čínského kapitálu
(4 mld USD) a vyloučení francouzského a vůbec celé francouzské účasti na výstavbě trati.
K lokální říční dopravě je částečně užíváno pouze 300 km řeky Niger. V zemi je 10 letišť se zpevněnou plochou a 20
polních letišť. Mezinárodní letiště v Niamey má s Evropou spojení linkou Air France. Dále sem létají Turkish Airlines a
Ethiopian Airlines. Letecká společnost ASKY zabezpečuje spojení mezi hlavními městy západoafrických a středoafrických
států. Síť pevných linek je řídká – má zhruba 100 000 účastníků. Naopak rychle roste počet mobilních telefonů, kterých je
kolem 7 milionů. V zemi jsou čtyři operátoři mobilních sítí. Internet užívá asi 250 000 obyvatel. Pouze 6,6 % obyvatel
žijících ve větších městech nebo těžebních oblastech má elektřinu – většina lidí je závislá na tradičních zdrojích (dřevo,
dřevné uhlí). I tam, kde je elektřina dostupná, dochází velmi často k výpadkům proudu. V tepelných elektrárnách (uhlí) se
vyrobí 300 mil. kWh elektrické energie, z velké části je ovšem spotřebována společnostmi těžícími uran. Niger není ve
výrobě elektřiny soběstačný, z Nigérie se dováží cca 600 mil kWh. Aby vylepšila energetickou bilanci země, vláda zahájila
v roce 2008 stavbu přehrady a vodní elektrárny v Kandadji (kapacita 130 MW) -– ta se ale neustále opožďuje a bude
dokončena nejdříve v roce 2017. Rovněž plánuje stavbu druhé tepelné elektrárny na uhlí (200 MW) a tepelné elektrárny
(diesel, 100 MW). Velký potenciál má solární energetika. Na východě země byla objevena ložiska zemního plynu. V roce
2006 nigerská vláda rozhodla o účasti v projektu transsaharského plynovodu z Nigérie do Alžírska, tento projekt ale
zůstává ve stadiu studie proveditelnosti.
Přijímaná rozvojová pomoc
Niger, který patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí s nízkým příjmem, zůstává závislý na zahraniční rozvojové
pomoci. OECD uvádí, že poskytovaná pomoc dosáhla v roce 2015 výše 866 mil USD. Klíčovými donory jsou EU, WB a IMF,
Francie, USA, Německo, Japonsko, Švýcarsko, Kanada, dále pak Africká rozvojová banka, agentury OSN. Pomoc je
poskytována na jednotlivé sektoriální politiky nebo přímo do státního rozpočtu. ČLR poskytuje nízko úročené půjčky na
výstavbu infrastruktury (realizují ji ovšem výhradně čínské firmy). Světová banka podporovala v rámci Poverty Reduction
Strategy Paper (Programme de développement économique et social 2012–2015) v Nigeru řadu projektů zaměřených na
makroekonomickou stabilitu, správu veřejných financí, zlepšení infrastruktury, zdravotnictví, vzdělání a rozvoj venkova.
10. prosince 2018 dokončila Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) třetí revizi hospodářského a
finančního programu Niger podporovaného v rámci systému rozšířených úvěrů (ECF – Extanded Credit Facility).
Dokončení přezkumu umožňuje vyplacení 14,1 milionu CFAF (přibližně 19,5 milionu USD), což znamená, že celkové
vyplacení v rámci 3. leté dohody (2017-2019) činí 56,4 milionu CFAF (přibližně 78,1 milionu USD).

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

Název státu:

• République du Niger
•
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Nigerská republika

Současným prezidentem Nigerské republiky je Mahamadou Issoufou. Prezident jmenuje předsedu vlády, se kterým sdílí
část pravomocí. Prezident stojí v čele vlády, kterou jmenuje a která je zodpovědná pouze jemu.
Složení vlády (k 1. 4. 2019):
• Předseda vlády: Brigi Rafini
Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumi?res et
Religieuses : M. Bazoum Mohamed
Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage : M. Albadé Abouba
Ministre d’État, Ministre des Transports : M. Mahamadou Karidjo
Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République : M. Ouhoumoudou Mahamadou
Ministre du Pétrole : M. Foumakoye Gado
Ministre des Finances : M. Massoudou Hassoumi
Ministre de la Défense Nationale : M. Kalla Moutari
Ministre de Justice, Garde des Sceaux: M. Marou Amadou
Ministre des Affaires Étrang?res, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens ? l’Extérieur : M. Kalla
Andourao
Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Moctar Kassoum
Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes : M. Magagi Laouan
Ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine : M. Habi Mahamadou Salissou
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : M. Mohamed Ben Omar
Ministre du Plan : M. Kané A?chatou Boulama
Ministre des Domaines et de l’Habitat : M. Waziri Maman
Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé : M. Sadou Seydou
Ministre de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Éducation
Civique. Monsieur Daouda Marthé
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative : Mme Kaffa Rakiatou Christelle Jackou
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale : M. Yahouza Sadissou
Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique : M. Sani Ma?gochi
Ministre de l’Équipement : M. Kadi Abdoulaye
Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : M. Issoufou Katambé
Ministre de la Communication : Mme Sani Hadiza Koubra
Ministre des Mines : M. Hassane Barazé Moussa
Ministre de l’Énergie : Mme Amina Moumouni
Ministre de la Santé Publique : Dr Idi Illiassou Ma?nassara
Ministres des Enseignements Professionnels et Techniques : M. Tidjani Idrissa Abdoulkadari
Ministre des Enseignements Secondaires : M. Sani Abdourahamane
Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts, et de la Modernisation de Sociale, Porte-parole du Gouvernement : M.
Assoumana Mallam Issa
Ministre du Tourisme et de l’Artisanat : M. Ahmed Boto
Ministre de la Population : Mme Amadou A?ssata
Ministre chargé des Relations avec les Institutions : M. Barka? Issouf
Ministre de l’Entreprenariat des Jeunes : M. Ibrahim Issifi Sadou
Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant: Mme Elback Adam Zeinabou
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : M. Almoustapha Garba
Ministre de Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire : M. Amani Abdou
Ministre ? la Présidence : M. Rhissa Ag Boula
Ministre de l’Industrie: M. Mallam Zaneidou Amirou
Ministre Délégué aupr?s du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, chargé de l’Élevage : M. Mohamed
Boucha
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Ministre Délégué aupr?s du Ministre des Finances, chargé du Budget: M. Ahmat Jidoud
Ministre Déléguée aupr?s du Ministre des Affaires Étrang?res, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des
Nigériens ? l’Extérieur, chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens ? l’Extérieur : Mme Lamido Ousseini Salamatou
Balla Goga
Ministre Déléguée aupr?s du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires
Coutumi?res et Religieuses, chargée de la Décentralisation : Mme Ma?zoumbou Hapsatou Idrissa

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

• Počet obyvatel: 22,3 mil. (odhad 2019)
• Hustota osídlení: 13,8 obyvatel/km2
• Ekonomicky činné obyvatelstvo: 4,7 mil.
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení v roce 2014: 3,28 % (7. místo na světě).

Věkové složení:

• 0–14 let: 49,8 % • 15–64 let: 46,9 % • nad 65 let: 3,3 %

Niger je multietnickým státem (cca 60 etnik).

Etnické skupiny:

• Hausa • Djerma (Sonrai) • Peul • Fulani • Tuaregové • Kanouri • Dále v Nigeru žijí Libanonci, Nigerijci, Francouzi.

Hlavním náboženstvím v Nigeru je islám (vyznává ho asi 80 % populace). Zbytek tvoří křesťané a animisté.

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 (mld USD) 7,9 7,1 7,5 7,8 8,0

Růst reál. HDP
(%)

7,0 3,6 3,8 4,9 5,3

HDP/obyv.(USD) 1 100 1 100 1 100 388 414

Infl. spotř. cen
prům. (%)

0,1 1,0 1,1 2,4 3,9
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Populace (mil.) 19,1 19,9 20,7 21,5 22,3

Bilance běž účtu
(mil. USD)

-1,372 -1,307 -1,274 -1,072 -1,440

Zdroj: EIU

Niger dlouhodobě zůstává jednou z nejchudších na světě, nemá přístup k moři, ekonomika je malá a velmi málo
diverzifikovaná. Závisí z podstatné části na zemědělství, těžbě uranu,
v poslední době i ropy a na zahraniční pomoci. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu obyvatel, klimatickým podmínkám
země a nedostatku jiných přírodních zdrojů představuje zajištění obživy resp. potravin klíčový problém země.
Niger však i nadále zůstane jednou z nejohroženějších zemí, jeho hospodářství může být negativně ovlivněno jak
vnitropolitickými krizemi (rozpad vládní koalice) nebo vnějšími šoky (zhoršená bezpečnostní situace odrazující investory,
sucho, neúroda, přerušení těžby, pokles ceny ropy a uranu…). Přes pozitivní ekonomický růst se podmínky života budou
vzhledem k obrovské porodnosti zlepšovat jen pomalu.

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

Státní rozpočet (v
mld. USD

2014 2015 2016 2017 2018

příjmy 823,7 n/a 1 715 1 757 n/a

výdaje 1134,0 n/a 2,25 2 171 n/a

deficit -310,3 n/a - 7,1% HDP -5% HDP n/a

Zdroj: IMF

Státní rozpočet (formálně díky darům a půjčkám mezinárodních donorů vyrovnaný) je ve skutečnosti dlouhodobě
deficitní a závislý na zahraniční pomoci. Plánovaná výše příjmů (ale i výdajů) státního rozpočtu není obvykle dodržována, v
průběhu roku dochází k několika revizím rozpočtu.
Souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2018 byl vykazován v rovnováze, v příjmech a ve výdajích ve výši 1 971,97 miliardy
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CFAF a o 2,45% vyšší ve srovnání s rozpočtem na rok 2017. Úroveň rozpočtu na rok 2018 byla podpořena větší mobilizací
vnějších a vnitřních zdrojů. Předpokládané externí zdroje dosáhly výše 713,80 miliardy CFAF, což představuje nárůst o
9,98% oproti roku 2017 a představují 37,55%. Plánované vnitřní zdroje činí 1031,86 mld. CFAF, což je o 1,74% více než v
roce 2017 a představují 54,28% z celkové prognózy rozpočtu.
Státní rozpočet na rok 2019 činí 2 050 mld CFAF oproti 1 971,97 miliardám CFAF v roce 2018, což představuje nárůst o
29,45 miliardy CFAF. Obálka je rozdělena mezi běžné výdaje na 723,2 mld CFAF, investice na 1,111 mld CFAF a peněžní
náklady na 216,4 mld CFAF.
Podle nigerské vlády tento rozpočet „přišel v kontextu příznivých výhledů pro naši ekonomiku, realizace několika reforem,
zejména v oblasti veřejných financí, včetně těch, které souvisejí s programováním rozpočtu, ale také významnými
obavami, které přetrvávají, a sice ohrožení bezpečnosti, klesající ceny komodit, změna klimatu a nekontrolovatelná
demografie“.

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

Platební bilance
(mld. USA)

2014 2015 2016 2017 2018

Běžný účet -770,2 -1 237 -1 350 -1 072 - 1 440

Kapitálový účet 189,1 n/a n/a n/a n/a

Finanční účet 615,6 n/a n/a n/a n/a

Devizové rezervy 1,272 0,79 -0,62 -1,314 -1,441

Zahr. dluh 2850 2 611 2 729 3 728 n/a

Zdroj: IMF, EUI

V roce 2000 byl Světovou bankou a MMF přiznán Nigeru statut tzv. Vysoce zadlužené chudé země (HIPC – Highly
Indebted Poor Country). Na základě tohoto statutu byla země v roce 2005 z velké části oddlužena (dluhy ve výši 1,18 mld.
USD odpustila WB, IMF, ADB i Pařížský klub). Program restrukturalizace a odpouštění větší částí dluhu snížil závazky
Nigeru vůči zahraničním věřitelům a umožnil uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci infrastruktury, zdravotní péči,
základní vzdělání a další kritické sociální služby. Měl rovněž přímý vliv na státní rozpočet, snížila se dluhová služba.
Podmínky odpuštění části dluhu zahrnují realizaci programů zaměřených na diverzifikaci hospodářství, privatizaci a
posilování ekonomiky země a snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper), přijat v roce 2012). Zahraniční dluh
země však začíná díky půjčkám (zejména čínským) na výstavbu infrastruktury opět narůstat, poměr dluhu k HDP činí už
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téměř 70 %. WB hodnotí riziko předlužení země jako střední.
10. prosince 2018 dokončila Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) třetí revizi hospodářského a
finančního programu Niger podporovaného v rámci systému rozšířených úvěrů (ECF – Extanded Credit Facility).
Dokončení přezkumu umožňuje vyplacení 14,1 milionu CFAF (přibližně 19,5 milionu USD), což znamená, že celkové
vyplacení v rámci 3. leté dohody (2017-2019) činí 56,4 milionu CFAF (přibližně 78,1 milionu USD).

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou odpovědnou za monetární politiku je Západoafrická centrální banka (Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest – BCEAO), jejíž ústředí sídlí v senegalském Dakaru a poskytuje služby všem sedmi členům sdružení
UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine). Ta dozírá na činnost komerčních bank v zemích společenství a emituje
oběživo. Ve své monetární politice v zásadě kopíruje rozhodnutí Evropské centrální banky. CFA frank je pevně vázán na
Euro, směnný kurs je 655,96 FCFA/1Euro.

Bankovní sektor sice prodělává rozvoj je ve srovnání s některými sousedními zeměmi stále ještě málo rozvinutý.

V zemi působí 11 komerčních bank a 1 finanční společnost:

• Bank of Africa – Niger
• Banque agricole du Niger
• Banque Atlantique – Niger
• Banque Commerciale du Niger (libyjský kapitál)
• Banque internationale pour l'Afrique au Niger (BIA)
• Banque Islamique du Niger
• Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce (BSIC)
• CBAO Groupe Attijawafa bank (Niger)
• Orabank Cote d'Ivoire (Niger)
• Ecobank Niger
• Société nigérienne de banque (SONIBANK)
• Société Sahélienne de Financement (SAHFI)

Banky nabízejí běžnou paletu bankovních produktů jak pro soukromé osoby tak i podniky (vedení účtů, akreditivy,
komerční úvěry, různé směnky apod.). Úvěry pro středně a dlouhodobé investice soukromých subjektů jsou ale velmi
těžce dostupné. Většina výše uvedených bank rovněž vydává mezinárodní platební karty, jejich používání je omezené i v
hlavním městě. Finanční operace mimo zónu UEMOA v devizách mohou být provedeny na základě doložení kompletní
dokumentace a podléhají kontrole ministerstva financí.

1.7 Daňový systém

Daňové povinnosti podléhají společnosti v Nigeru registrované i pobočky nerezidentních společností. Daň ze zisku
společnosti se platí ze zisku vytvořeném v Nigeru. Fyzické osoby (tuzemci i cizinci rezidenti) by měli v Nigeru platit daň na
základě celosvětového příjmu. Ostatní platí daň pouze z příjmu v Nigeru. Za rezidenta se považuje cizinec, jehož hlavní
bydliště nebo ekonomické aktivity jsou v Nigeru.

Nigerský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců (zdroj: Deloitte):

•
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Daň z příjmu fyzických osob (nekomerční příjmy, zaměstnanecké příjmy): progresivní v rozmezí 1 % (roční příjem
0-25000 FCFA) – 35 % (nad 1 mil FCFA),

• Daň ze zisku společnosti: 35 % (Deloitte uvádí 30 %), případně 2 % z ročního obratu
• Daň z přidané hodnoty: 19 %, tato daň se nevztahuje na zboží určené na vývoz, některé dovážené zboží (např.

farmaceutické výrobky, knihy a vzdělávací materiál, základní potraviny), dále na lékařské, bankovní služby a kulturní
představení

• Sociální pojištění (Social Insurance): 15,9 % ze mzdy odvádí podnik, 5,25 % zaměstnanec

Podniky a fyzické osoby jsou povinny odvádět další platby a daně jako např. daň ze mzdy (payroll tax – 2 % tuzemci, 4 %
cizinci),daň z nemovitosti (1 % právnické osoby, 5–10 % fyzické osoby),srážkovou daň (witholding tax: 10% dividendy a
licenční poplatky, 16 % služby, 20 % úroky) atd. Kapitálové zisky jsou zahrnovány do zisku společnosti.

Rozsáhlé daňové výhody mohou získat následující podnikatelské subjekty:

Zákon o investicích rozlišuje režim A (promoční), B (zvýhodněný), C (speciální)v závislosti na výši investic a počtu nově
vytvořených míst. Noví investoři nebo firmy zavádějící nové aktivity mohou v závislosti na zařazení do privilegovaného
režimu získat různé daňové výhody, mohou bezcelně dovážet po určitou dobu zařízení; pokud investují více než 2 mld
FCFA nebo vytvoří více než 400 místě (režim C) je jim přiznán speciální daňový a celní režim a další úlevy. Společnosti
investující do oblastí Agadez, Zinder, Diffa a Tahoua nebo investující do prioritních sektorů (energetika, těžba surovin,
zemědělství, výroba potravin.) získají výše uvedené výhody na 3 roky. Podmínkou získání výhod je rovněž školení
zaměstnanců, užívání nigerských materiálů a surovin ve výrobě a dodržování zákonů.

Podrobné informace viz: IZF.net, deloitte.com, droit-afrique.com, ccaian.org.
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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

mln USD 2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 1652 1 099 1 100 1 143 1 355

dovoz -2269 1 888 1 916 -1 820 -2 233

saldo - 617 -789 -816 -677 -878

Zdroj: EIU

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři v roce 2017:
- Francie 30,2%, Thajsko 18,3%, Malajsie 9,9%, Nigérie 8,3%, Mali 5% a Švýcarsko 4,9%.
Hlavní dovozní partneři v roce 2017:
- Francie 28,8%, Čína 14,4%, Malajsie 5,7%, Nigérie 5,4%, Thajsko 5,3%, USA 5,1% a Indie 4,9%.
Hlavní exportní partneři v roce 2018:
- Francie 30,2%, Thajsko 18,3%, Malajsie 9,9%, Nigérie 8,3%, Mali 5% a Švýcarsko 4,9%.
Hlavní dovozní partneři v roce 2018:
- Francie 28,8%, Čína 14,4%, Malajsie 5,7%, Nigérie 5,4%, Thajsko 5,3%, USA 5,1% a Indie 4,9%.

2.3 Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem je uranová ruda, ropa, jateční zvířata, cibule. Dováží se veškeré spotřební zboží, stroje a
strojní zařízení, potraviny všeho druhu a ropné produkty.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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V Nigeru prozatím neexistují, existuje projekt vytvoření zóny volného obchodu u města Dosso.

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

Niger touží přilákat zahraniční investice a podnikl kroky ke zlepšení svého podnikatelského prostředí, včetně reforem za
účelem liberalizace ekonomiky, podpory privatizací a zvýšení dovozu a vývozu. Jeho topografické bariéry a špatný stav
infrastruktury jsou bohužel primárními překážkami přímých zahraničních investic. Nejistota spojená s ozbrojenými
džihádistickými skupinami z Libye, Mali a Nigérie (AQMI, Mujao a Boko Haram) je pro potenciální investory obzvláště
znepokojivá. Podle zprávy UNCTAD World Investment Report 2018 se příliv PZI zvýšil z 301 milionů USD v roce 2016 na
334 milionů USD v roce 2017.
Doing Business v roce 2019 řadí Niger na 23. místo na kontinentě a 143. místo na světě. V roce 2018 to byly pozice 23 na
kontinentu a 144 ve světě. Lví podíl investic zachytil těžební sektor, zejména těžba uranu. Vláda přijala různá opatření, aby
přilákala více investic. Mezi ně patří reorganizace procesu získávání stavebních povolení, posílení systému vypořádání
sporů souvisejících s plněním smluv. Součástí reforem je také zvyšování výkonnosti odvětví elektroenergetiky a zlepšování
registrace a převodu majetku. Přijetí nového investičního kodexu, snížení minimálního základního kapitálu potřebného k
vytvoření společnosti a zlepšení přístupu k vodě jsou veškeré snahy o podporu investic, zejména v podzemních zdrojích,
které jsou hlavním aktivem země. Špatný stav infrastruktury a nejistota způsobené islamistickými ozbrojenými skupinami
jsou však překážkami pro investice.
V klíčových sektorech dominují zahraniční investice: v odvětví těžby, dopravy a telekomunikací dominují francouzské
firmy, zatímco čínské investice jsou pro ropný a velkovýrobní průmysl prvořadé. Dalším významným projektem, který se
plánuje, je přehrada Kandadji, která se bude při budování fondu spoléhat na mezinárodní pomoc. Velká část
maloobchodních prodejen v zemi, zejména těch, které se týkají potravin, suchého zboží a oděvů, provozují libanonští a
maročtí podnikatelé.
V posledních několika letech byly zavedeny nové kódy investorů (poslední z nich v roce 2014), zlepšila se transparentnost
a zjednodušily se celní a daňové postupy. I když neexistují žádné zákony, které by specificky diskriminovaly zahraniční
investice, několik mezinárodních obchodních zástupců zdůraznilo, co se domnívají, že jsou „nerealistická očekávání“, a
stěžovali si, že vláda Nigeru (GON) usiluje o shromažďování nepřiměřeně vysokých daní v odvětvích, jako jsou
telekomunikace a těžba. GON však prokázal ochotu jednat s potenciálními zahraničními investory o záležitostech daní a
cel. Podle současného investičního kodexu mohou průmyslové investice požívat určitých daňových a celních výjimek,
včetně výjimek z daně z přidané hodnoty (DPH). Zahraniční investice jsou podporovány Hospodářskou komorou, která je
pod pravomocí Ministerstva obchodu a poskytuje podporu a poradenství organizátorům obchodních projektů, propagaci
ekonomických činností prostřednictvím veletrhů, výstav, výstav a obchodních misí a poradenství ve všech právních,
fiskální a ekonomické otázky.
Zahraniční i tuzemské soukromé subjekty mají právo zakládat a vlastní podnikatelské subjekty. Celkové zahraniční
vlastnictví je povoleno ve většině odvětví kromě energetiky, nerostných surovin a odvětví omezených pro účely národní
bezpečnosti. V těžebním průmyslu musí každá společnost, které uděluje GON povolení k těžbě, poskytnout GON 10%
podíl. Tento zákon se vztahuje na zahraniční i tuzemské operace. GON si také vyhrazuje právo požadovat, aby společnosti
využívající nerostné suroviny poskytly GON až 33% podíl na svých operacích v Nigeru. Zahraniční vlastnictví půdy je
povoleno, ale vyžaduje povolení ministerstva plánování. V roce 2015 GON pod záštitou ministerstva obchodu potvrdil
nový zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, který nahradil zákon z roku 1992, který nikdy nebyl plně
funkční. Niger se rovněž řídí právem Společenství v oblasti hospodářské soutěže Západoafrické hospodářské a měnové
unie (WAEMU).
Článek 10 Investičního zákoníku země uvádí, že Komise pro investice (Investiční komise) má právo přezkoumat investiční
návrh, pokud zahraniční investor požádá o schválení tohoto návrhu vládou. Komise může také uložit sankce, pokud
zahraniční firma nedodržuje postupy uvedené v Investičním zákoníku. Zákon zaručuje rovné zacházení s investory bez
ohledu na státní příslušnost.
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2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda zahraniční investice podporuje. Vlastnická práva jsou v Nigeru chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem
subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Investiční zákon připouští vyvlastnění ve státním zájmu, ovšem za
podmínky odpovídající kompenzace (v posledních letech ale došlo ke zkrácení platnosti udělených licencí
telekomunikačních firem pro neplnění technických podmínek a to bez náhrady). Mezi zahraničními a domácími subjekty
podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale soudy někdy nadržují domácí straně). Zahraniční i domácí společnosti mohou
zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. Podíl
nigerského subjektu je vyžadován v energetice, ropném, důlním a obranném průmyslu.

Přes veškeré snahy vlády hodnotí Světová banka zdejší podnikatelské prostředí kriticky (168. místo ze 189 hodnocených
zemí). Praktickými překážkami jsou vedle bezpečnostní situace špatná infrastruktura (zejména nedostatek elektřiny),
vysoké dopravní náklady, rigidní pracovní trh, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil, velmi pomalý a
komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků, velká byrokracie,
korupce a nedostatek transparentnosti.

V oblasti ochrany investic má Niger uzavřené dohody s několika evropskými zeměmi (Francie, Německo, Švýcarsko),
rovněž s Nigérií, USA, Čínou a Indií. 1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové
CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l´Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která
podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a investorům dává právní jistotu a
kompatibilitu. Nigerský zákon o investicích novelizovaný v roce 2000, 2008 a 2009, který ze smlouvy OHADA vychází,
definuje, za jakých podmínek mohou společnosti získat různé úlevy.

Zákon o investicích rozlišuje režim A (promoční), B (zvýhodněný), C (speciální)v závislosti na výši investic a počtu nově
vytvořených míst. Noví investoři nebo firmy zavádějící nové aktivity mohou v závislosti na zařazení do privilegovaného
režimu získat značné daňové výhody, mohou bezcelně dovážet po určitou dobu zařízení nebo je jim přiznán speciální
daňový a celní režim a další úlevy.

Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité
procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného
transferu technologií. Zahraniční investor může vlastnit půdu. Někdy (ropný, důlní průmysl, energetika) je vyžadován
povinný podíl nigerského (většinou státního) subjektu v zahraniční investici. Investice do ropného, a důlního průmyslu se
řídí zvláštními zákony Code minier a Code petrolier. Ceny vody, elektřiny a telekomunikačních služeb jsou regulovány.
Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo z Nigeru, investoři mohou převádět libovolně dividendy,
kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Platby v zahraniční měně, výměna hotovosti nad 2 mil. FCFA ale podléhají
schválení ministerstva financí (u turistů není uplatňováno).

V roce 2014 byl přijat nový zákon o investicích, který rozšiřuje výhody pro investory (daňové prázdniny až 3 roky pro
investory mimo Niamey), zavádí lhůty pro práci „guichet unique“ (30 dnů), snižuje poplatky za registraci firmy atd. Rovněž
byl přijat speciální zákon regulující partnerství veřejného a soukromého sektoru (týká se zejména soukromých investic do
infrastruktury) a nové daňové, celní a účetní předpisy pro PPP projekty.
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3. Vztahy země s EU
EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem rozvojové a humanitární pomoci a zároveň jedním z nejdůležitějších
obchodních partnerů.

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

Délégation de l'Union Européenne en République du Niger
Rue du Commerce, immeuble BIA – 3ème étage
BP 10 388 Niamey
Tel. +227 20 73 85 83-84
E-mail: delegation-niger@eeas.europa.eu

Web: http://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/index_fr.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 EU dovezla z Nigeru zboží za 241 milionů EUR a vyvezla zboží za 310 milionů EUR.
V roce 2018 EU dovezla z Nigeru zboží za 10 milionů EUR a vyvezla zboží za 314 milionů EUR.

• trade.ec.europa.eu
• madb.europa.eu

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem. V rámci 11. EDF (2014–2020) by měl Niger čerpat částku 596 mil. Euro (obálka
A) ve formě přímé rozpočtové podpory, podpory sektoriálních politik. Konkrétní programy budou zaměřeny zejména na
posílení potravinové bezpečnosti, dobrou správu věcí veřejných (včetně financí, boje proti korupci), vnitřní bezpečnost a
podporu voleb a sociální služby. Nad rámec EDF má Niger k dispozici dalších 90 mil. Euro v rámci Strategie pro Sahel,
které mají být použity na sektor spravedlnosti, bezpečnost, místní rozvoj, infrastrukturu a občanskou společnost.

• eeas.europa.eu - national programme
• eeas.europa.eu - development cooperation
• eeas.europa.eu – projects
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován
spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. V
letech 2010 a 2011 bylo v zemi nicméně aktivní české sdružení stavebních firem, které zpracovalo studii proveditelnosti
úseku železniční tratě z Nigeru do beninského Cotonou.
V roce 2017 byl realizován projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství. Zástupci
nigerského sektoru agrofood a agrobusiness navštívili ČR za účelem navázání kontaktů s vybranými českými firmami.

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

v tis. USD 2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 3,234 1748 3768 609 1231

dovoz 255 733 908 1426 667

obrat 3,489 2481 4676 2034 1898

saldo 2,979 1015 2861 -817 564

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2018: masové moučky, bavlněné látky, ruční zbraně, procesorové jednotky, soustruhy.
Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2018: ruční zbraně, plavené sklo, mandle, zázvor, oleje, elektrická svítidla.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Abuja neeviduje výměnu v oblasti služeb.

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

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých
vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Niger zatím žádné
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společné podniky.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu):

• Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku
1963.

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963 (obě
uveřejněny pod č. 1/1964 Sb.).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti několikrát přispěla mezinárodním organizacím na zmírnění následků hladomoru v Nigeru. V roce 2012 ZÚ
Abuja v rámci malého rozvojového projektu zakoupil počítačovou techniku a školní vybavení pro gymnázium v hlavním
městě Niamey. V současné době se ČR do rozvojové pomoci v Nigeru nezapojuje.
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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

Perspektivními položkami jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, textil,
chemikálie, telekomunikační zařízení, těžební a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), jednoduché strojní vybavení
dílen, zemědělské stroje, zavlažovací systémy a úprava vody, automobily (i ojeté), ošacení (včetně second-handu),
pneumatiky atd.

Nejperspektivnějším odvětvím pro investice zůstává těžba nerostných surovin, energetika a zemědělská infrastruktura.

5.2 Kalendář akcí

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu neexistují.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské zboží. Vývozce by se
měl orientovat na celou oblast UEMOA/ECOWAS. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém
místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují významnou konkurenční překážku.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Nigeru je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve všech zemích oblasti
(extrémně nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce…), existují i
specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především francouzské) dodavatele a neexistence smluvní základny.
Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou
úspěšného obchodu.

Zboží je do Nigeru dováženo nákladními auty přes přístavy Cotonou, méně Lomé, Tema či Takoradi, v poslední době i
Abidjanu a Dakaru. Doba transportu se může protáhnout i na měsíce. Po Nigeru (většinou z Niamey) ho distribuují
středně velké importní firmy (libanonské) nebo malí místní obchodníci. Uzlem obchodu s Nigérií je město Maradi.

Zboží denní potřeby je v Nigeru většinou prodáváno v malých obchodech a na trzích, kterých je velké množství nebo
přímo na ulici (80 % tvoří neformální sektor). Libanonské a francouzské obchody a supermarkety existují pouze ve velkých
městech. Přímý osobní styk s klientem a cena je základním předpokladem prodejního úspěchu.

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního agenta nebo distributora znalého jazyka a místních
obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi provizních smluv „ad hoc“ nebo na dlouhodobém smluvním základě.
Nejvhodnější pro dodavatele je samozřejmě nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené
zboží hradil při jeho odběru. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je jeho osobní kontakt s odběrateli nebo institucemi.
Při větších objemech lze uvažovat o otevření prodejního zastoupení či pobočky. Osvědčují se formy obchodních
„joint-venture“ mezi domácími odběrateli a zahraničními dodavateli. Pro jakýkoliv větší případ je zásadní, aby měl místní
zástupce dobré kontakty na místní administrativu. Vzhledem k množství podvodů je vždy důkladné prověření partnera
(due dilligence).

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník obvykle očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. U dodávek
investičních celků mají dosud největší efekt přímé kontakty na státní správní orgány a příslušná ministerstva a vhodný
lobbying.
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ČR dosud nemá v Nigeru vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh. V případě zájmu
doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Nigeru.

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

Místní vývozci/dovozci musí být jako každá jiná firma zapsáni v rejstříku firem a musí být registrováni daňovým úřadem.
Dále musí mít licenci ministerstva obchodu a potvrzení o zaplacení daní od obchodní komory. Licence se prodlužuje
každý rok za poplatek 0,5 mil. FCFA. Dovážené potraviny a léky musí mít etiketu ve francouzštině s následujícími údaji:
země původu, datum výroby, trvanlivost (a consommer avant...) a složení. Sůl musí nést nápis „Sel iodé Niger“, alkoholické
nápoje, cigarety a zápalky musí mít na obalu „Vente au Niger“. Návody ve francouzštině musí mít i spotřební zboží. V
Nigeru není organizace, která by vydávala předpisy ohledně standardů, technické normy vydává ministerstvo obchodu. V
zásadě je možné říci, že je třeba dodržovat francouzské standardy a normy.

Místní dovozce se musí registrovat u tzv. Guichet unique (tzv. enregistrement statistique) a musí získat tzv. Předběžnou
deklaraci o importu (L'intention d´importation). K proclení potřebuje zejména faktury, a to ve dvou exemplářích, pokud
možno ve francouzštině nebo jiném světovém jazyce, ale s přiloženým francouzským překladem a popisem zboží.
Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o
množství.Dále se vyžadují 2 kopie lodního nákladového listu (Bill of Lading) nebo leteckého nákladového listu (Air
Waybill), doklad o zemi původu, balící list (packing list) adoklad o pre-shipping inspekci (pro nigerskou vládu provádí a
vydává Cotecna (www.cotecna.com). Zboží do hodnoty 2 mil. CFA, umělecké předměty, drahokamy a zlato, ojetá auta,
zbraně a munici, živá zvířata, nezmražené maso, ryby, ovoce a zeleninu, kovový šrot, květiny, ropu, státem dovážené obilí,
knihy a časopisy a některé další zboží se může dovážet bez pre-shipping inspekce. Každá platba za dovoz zboží nad
hodnotu 1 mil FCFA musí být placena prostřednictvím v Nigeru registrované banky.

Celní sazby jsou společné pro všechny státy UEMOA (výnos 02/97/C, kterým se zavádí jednotný celní sazebník a
klasifikace) Na výrobky se zemí UEMOA není aplikováno žádné clo. Dovozní cla ze třetích zemí se liší v závislosti na druhu
dováženého zboží.

Nigerský celní sazebník rozlišuje čtyři základní kategorie:

• léky, knihy a učebnice, potřeby pro zemědělství, počítače, výrobní prostředky nedostupné v Nigeru – sazba je 0 % •
základní výrobky suroviny pro průmyslový sektor, ropa, obiloviny – sazba 5 % • polotovary (zejména většina
dovážených potravinářských výrobků), benzín a nafta – celní sazba je 10 % • běžné spotřební zboží (alkoholické
nápoje, parfémy, elektronika, ale i mléko, mouka, zmražené ryby, ovoce apod.) – sazba 20 %

• Dále se platí tzv. Redevance Statistique (1 %) a Le Prélèvement Communautaire de Solidarité (1 %). Alkoholické
nápoje, tabákové výrobky, potravinářské oleje a tuky, čaj, parfémy a kosmetika mají speciální zvýšenou daň (Droits
d´accise) v rozmezí 12 % (čaj) až do 45 % (některé alkoholické nápoje).

Firmy, které v zemi investují, zvyšují zaměstnanost, investují v oblastech s vysokou chudobou nebo do prioritních odvětví
mohou bezcelně dovážet po určitou dobu výrobní zařízení, případně si mohou vyjednat přesně definovaný celní režim a
další úlevy.

Před propuštěním do vnitrostátního oběhu léky, zvířata a potraviny živočišného původu, rostliny a nekonzervované
potraviny rostlinného původu podléhají sanitární či fytosanitární kontrole ministerstva zemědělství (příp. lesnictví), vejce
kontrole ministerstva živočišné výroby.

Vývozní daň činí 3 %, reexporty se zdaňují 10 %. Na vývoz zlata a drahokamů musí mít vývozce licenci ministerstva financí,
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ostatní suroviny svolení ministerstva důlního průmyslu. Vývoz dobytka, kůží podléhá sanitární kontrole a svolení
ministerstva živočišné výroby. Zakázán je vývoz bavlněných semen, obilovin a hovězího dobytka mladšího než 5 let.

Další informace: www.izf.org, www.investir-au-niger.com

Od 1. 1. 2015 vstoupil v platnost pro všechny země ECOWASu tzv. jednotný vnější celní režim, který se v případě Nigeru
neliší od výše uvedených základních sazeb. Na „přání“ Nigérie se zavádí páté pásmo – tzv. zboží ohrožující ekonomický
rozvoj, s celní sazbou 35 %.

Ochrana domácího trhu:

Zakázán je dovoz průmyslového a nukleárního odpadu, vojenských zbraní a munice (ten podléhá při dovozu schvalování z
úrovně vrcholných orgánů společenství zemí ECOWAS – sekretariátu v Abuji), narkotik a halucinogenů a pornografie.
Speciální povolení ministerstva obchodu/zemědělství musí mít dovozci ropných produktů, drůbeže, kovových nádob,
kovových plechů, perlivých nealkoholických nápojů, piva v lahvích, batikovaných bavlněných látek, mýdla a parfémů, na
dovoz rýže a mouky existují kvóty.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA
(Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského
společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu.

Niger k dohodě OHADA přistoupil a zdejší obchodní právo se až na výjimky neliší od evropského (francouzského).
Domácí i tak zahraniční firmy mohou fungovat jako mimo jiné jako pobočka (succursale), Société a Responsabilité
Limitée“ (SARL – spol. s r.o.) nebo „Société Anonyme" - platí pouze určité základní odlišné požadavky na výši minimálního
kapitálu (SARL 1 mil FCFA, SA 10 mil FCFA). Zahraniční společnosti registrované v Nigeru jsou považovány za nigerské
subjekty a mají podle zákona stejná práva a povinnosti jako místní společnosti. Pro jejich registraci platí rovněž stejné
předpisy a pravidla. S výjimkou strategických sektorů (energetika, uran, ropa) neexistuje žádný limit na podíl zahraničního
kapitálu ve firmě.

Pravidla pro zřízení kanceláře jsou kodifikována v obchodním zákoníku a prováděcích předpisech, procedura je v zásadě
podobná jako v ČR. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich
zástupci (plná moc ověřená českým notářem ve francouzštině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie
pasu nebo OP, v případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem). Základní jmění se vloží na účet v bance.
Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení,
jména všech statutárních zástupců. Podpůrné dokumenty je třeba opatřit úředním překladem do francouzštiny. Veškeré
dokumenty se pak v Nigeru sepisují francouzsky. Společnost se následně (prostřednictvím notáře) registruje v
obchodním rejstříku (kopie společenské smlouvy ověřené notářem, výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců, ověřená
kopie OP či pasu společníků, u cizinců i povolení k pobytu, doklad o uložení základního jmění v bance (výpis z účtu),
fotografie společníků) a u sociálního, zaměstnaneckého a daňového úřadu. Posledním krokem je získání povolení
ministerstva obchodu. U nigerské obchodní a průmyslové komory (Chambre de Commerce) byla zřízena kancelář
„Guichet unique“, která by měla veškeré formality spojené s registrací firmy vyřídit do 30 dnů. Založení společnosti musí
být veřejně publikováno. Doporučujeme zakládat firmu pomocí místního právníka se znalostí jazyka a francouzského
obchodního práva.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k omezené infrastruktuře v zemi má největší význam reklama v některém z místních jazyků prostřednictvím
rozhlasu (cca 15 stanic) a TV. Místní denníky a týdeníky (je jich několik desítek) rovněž přijímají inzerci, vzhledem k nízké
vzdělanosti má ale pouze omezený dopad. Je třeba vzít do úvahy, že Niger je zemí s převažující relativně konzervativní
muslimskou populací. Místní odběratel rovněž obvykle požaduje, že mu zahraniční partner dodá dostatek propagačních
materiálů ve francouzštině. Nejlepší strategií prodeje je pak přímý marketing.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Nigeru
registrovat. Niger přijal zákony vyhlášené African Intellectual Property Office (OAPI se sídlem v Yaoundé), která si klade za
cíl mj. ochranu patentů. Jako člen OAPI přijal Niger řadu závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu patentů,
duševního vlastnictví, včetně Pařížské a Bernské dohody a dohody o zřízení Světovou organizaci pro duševní vlastnictví.
Jako člen WTO je Niger signatářem dohody TRIPS. Niger je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property
Organization).

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských
hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků atd. Vláda Nigeru řeší základní existenční problémy
obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tzv. tendry) jsou publikovány v denním tisku a na webových stránkách ministerstva pro nákup materiálu.
Ani v Nigeru nelze vstoupit do soutěže o větší tendry bez přípravy a průzkumu terénu, znalostí místní konkurence,
poměrů a kontaktů. Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným předběžným
lobováním na příslušných centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením
podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

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

I v Nigeru má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení
obchodních sporů, je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme. Dle zákona o investicích obchodní spory v
Nigeru řeší arbitrážní centrum (zatím je ale pouze ve stádiu zrodu) nebo International Center for Settlement of Disputes
on Investment zřízené u Světové banky, soudní pře pak civilní soudy. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké
náklady a vynutitelnost práva je velmi obtížná a zdlouhavá. Proti místnímu subjektu bude cizinec vždy v nevýhodě. Dále je
vždy třeba plné znalosti francouzského práva a procedurálních zvyklostí. Zásadně se proto doporučuje řešení sporu
dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání.

Niger respektuje mezinárodní arbitráž při řešení sporů mezi zahraničními investory a státem – je členem Mezinárodního
centra pro řešení investičních sporů (ICSID). Niger je členem WTO, podepsal také konvenci, připravenou organizací
OHADA (Organisation pour l´Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique), která uvádí do souladu právní normy
patnácti členských zemí v oblasti řešení obchodních a investičních sporů a bankrotů. Niger je rovněž členem agentury
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MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou
(soudem). V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné
arbitrážní řízení probíhalo mimo Niger.

Právní a podnikatelské prostředí v Nigeru patří k nejobtížnějším na světě a cizinec je vždy v nevýhodě. Pohledávky a
finanční plnění jsou díky pomalým soudům (které navíc podléhají místním lobby a politickým tlakům) obtížně
vymožitelné. Při komunikaci s úřady a při samotné realizaci obchodních případů je vždy nutno počítat s velkou byrokracií
a nepružností přístupu úřadů k řešení veškerých problémů. Dalšími problémy jsou výběr daní, nedostatek elektrického
proudu, vysoké dopravní náklady, nedostatečná infrastruktura a v neposlední řadě i bezpečnostní rizika. Základním
problémem je ale malý trh a nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva, která tlačí dovozní ceny na minimum.
Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil,
obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami,
zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s dlouhou dobou transportu, dodané
stroje pak musí být odolné proti prašnému prostředí, vysokým teplotám a značnému kolísání elektrického napětí.

Největšími investičními riziky jsou malý trh a vysoké investiční náklady (špatná infrastruktura, chaotické dodávky
elektřiny), vysoké dopravní náklady, rigidní pracovní trh, nedostatek kvalifikovaných sil, velmi pomalý a komplikovaný
soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků včetně finančního plnění,
nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti. Neméně vážným rizikem je zhoršená politická situace v
okolních zemích (Libye, Mali, sever Nigérie) a bezpečnostní rizika (AQIM, Boko Haram) z toho vyplývající (zejména únosy
cizinců).

Při platbách za zboží nutno vyžadovat platbu předem nebo hotově při předání zboží v ČR, případně neodvolatelný
akreditiv jinak má český exportér malou naději na získání svých peněz.

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

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři
se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat
několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Nigeru je francouzština. 80 % obyvatelstva je
muslimského vyznání, je třeba se odpovídajícím způsobem oblékat a chovat. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské
(pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou často stimulovány zájmy vlivných skupin. Drobná
pozornost může chování úředníka změnit, současně je však třeba mít na paměti, že korupce je i zde trestná.

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

Mezi Českou republikou a Nigerem platí oboustranný vízový režim. O vízum lze žádat na zastupitelském Nigeru v Berlíně:

Machnowerstrasse 24,
14165 Berlin
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tel.: 004930-8058 9660, 8058 9661
e-mail: ambaniger@online.de

V Praze je rovněž honorární konzulát Nigerské republiky:
Liliová 248/8,
110 00 Praha 1
tel.: 603 821 410
e-mail: hanka.alhassan@wood.cz.
Honorárním konzulem je pan Jan Sýkora.

Cestující do Nigerské republiky by měl být očekáván na letišti místním obchodním partnerem, nebo jinou seriózní osobou
znalou místních poměrů. Silniční přechody jsou obvykle otevřeny pouze od 8:00 do 18:30–19:30 hod. Je přísně zakázáno
fotografovat vojenské a vládní objekty na celém území státu.

Letecky je možno do Nigeru cestovat buď přímo (Air France) nebo s přestupem linkami Royal Air Maroc z Rabatu, Air
Senegal z Dakaru, Air Ivoire z Abijanu, Air Chad z Njameny, Doualy či Lomé, Ethiopian Airlines z Addis Ababy. Letecká
společnost ASKY zabezpečuje spojení mezi hlavními městy západoafrických a středoafrických států.

Před cestou do zemí západoafrického regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře specialistu na tropické
choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní
medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování - proti žluté zimnici (povinné, potvrzení může být
vyžadováno na letišti), žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, meningitidě, choleře a tetanu. V Nigeru hrozí nebezpečí rychlé
dehydratace, je třeba striktně dodržovat pitný režim.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na
jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se
specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Lariam a Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků
jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat
malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s
rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Nigeru volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou
až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné
následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si
ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím
výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Bezpečnostní situace v zemi je negativně ovlivněna vývojem v okolních zemích (konflikt v Mali, nestabilní situace v Libyi,
působení nigerijské sekty Boko Haram na severu Nigérie). Pro cesty na sever nad 20. rovnoběžkou je třeba speciální
povolení. MZV ČR doporučuje zcela se vyhnout cestám do jižního Nigeru, do oblasti hraničících s Nigérií a Čadem. V
oblasti probíhají vojenské operace proti teroristické skupině Boko Haram a hrozí zde zvýšené riziko teroristických útoků. V
únoru 2015 zaútočila Boko Haram ve městech Bosso and Diffa. I na jihu země je lépe vyhnout se cestám v noci a cestovat
s ozbrojenou eskortou. Nedoporučuje se cestovat na sever od města Agadez a do celé příhraniční oblasti s Mali,
Alžírskem, Libyí, stejně jako do okolí jezera Čad, kde hrozí zvýšené nebezpečí ze strany islámských radikálů. Do ostatních
částí země doporučuje MZV ČR cestovat jen v nezbytně nutném případě. Velkým rizikem jsou zejména únosy Evropanů
na celém území Nigeru. Jako všude na světě, je třeba zachovávat opatrnost, např. neinformovat o plánovaných přesunech,
neukazovat vyšší částky peněz ani šperky. V případě nezbytné cesty doporučujeme zachovávat nejvyšší stupeň opatrnosti.
Před cestou se cestovatelům doporučuje kontaktovat příslušný zastupitelský úřad České republiky a zaregistrovat se
prostřednictvím systému dobrovolné registrace DROZD.
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6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podle dostupných informací musí zaměstnavatel pro budoucího zaměstnance získat pracovní povolení na ministerstvu
práce (v případě non-salarié u ministerstva obchodu). K tomu je třeba předložit pracovní smlouvu. Na základě pracovního
povolení může zaměstnanec žádat o pracovní vízum. Údaje o případných kvótách či omezeních nejsou dostupné.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Viz: www.lespagesjaunesafrique.com. Lékařskou péči je nutné platit na místě. Je proto nutné sjednat pro tuto zemi dobré
cestovní připojištění.
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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

Embassy of the Czech Republic
Gnassingbe Eyadema Street, Plot No. 5
P. O. Box 4628,
Asokoro, Abuja
Federal Republic of Nigeria
Tel : 00234-7037571096
E-mail: abuja@embassy.mzv.cz

Teritoriální působnost ZÚ ČR v Abuji : Nigérie, Benin, Niger, Čad, Kamerun, Rovníková Guinea, Gabon, Středoafrická
republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika.

Consulate Honoraire de la République tchéque
BP 11888 (ulice jsou beze jména, HK je cca 500 m od ZÚ USA Niamey)
Niamey
République du Niger
Tel : 00227/20724288, 00227/20735805 Fax:00227/20734986
E-mail úřadu: Niamey@honorary.mzv.cz

Honorární konzul: dipl. ing. Souleymane ABDOU NIANDOU mobil: 00227/93927065

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

V Nigeru nemá zastoupení žádná česká instituce.

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

• Policie: 17
• Hasiči/záchranka:18
• Mezinárodní letiště Niamey: 20732381
• Policejní komisariát Niamey: 20732553
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• Centrální nemocnice Niamey: 20732253
• Klinina Gamkalley: 20 73 20 33
• Klinika Kaba: 20 73 21 08 ; 20 73 26 52
• ZÚ Francie: 20722431 – 33, 94280109

Adresy významných institucí:

• Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé - Direction du Développement du Secteur
Privé B.P.: 480 Tel: (227) 20 73 58 81 Fax: (227) 20 73 21 50

• Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé - Direction du Développement Industriel
B.P.: 480 Tel: (227) 20 73 58 25 Fax: (227) 20 73 21 50

• Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et d'Artisanat de la République du Niger Addresse: BP 209,
Niamey, Niger Tel: (227) 20 73-22-88 Fax: (227) 20 73-46-68

• Ministére des finances Secreraire generale B.P. 862 Niamey, Niger Tel: (227) 20 72-20-37 Fax: (227) 20 72-33-71

7.4 Internetové informační zdroje

• www.gouv.ne
• www.presidence.ne
• www.tamtaminfo.com
• www.izf.net
• www.uemoa.int/Pages/Home.aspx
• www.ohada.com
• www.stat-niger.org/statistique
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