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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Hospodářství Guinea-Bissau je z velké části závislé na zemědělství, kde působí velké množství státem vlastněných a
privátních společností. Téměř 80% pracovní síly je zaměstnáno v zemědělství, většinou na malých rodinných farmách
nebo pracují na plantážích bavlny a kešu oříšcích. Produkce kešu oříšků je životně důležitá pro celé hospodářství, protože
tvoří 70% celkového exportu země.

Plány na průmyslový rozvoj země byly zredukovány a naopak plány podporující rozvoj zemědělství vzrůstají. Země má
jednu z nejméně rozvinutých ekonomik na světě.

Po periodě chronické politické nestability, získala Guinea-Bissau v roce 2014 nového, demokraticky zvoleného presidenta,
který se pokouší přivést hospodářství opět k růstu.

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

Oficiální název státu: Republic of Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau)
Prezident: José Mário Vaz
Předseda vlády: Aristides Gomes (od 04/18)
Ministr zahraničních věcí: João Ribeiro Butiam Có

Další členy vlády je možné najít na webu: složení vlády Guinea-Bissau

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

Počet obyvatel: 1,95 (05/2019)
Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,44 %

Složení podle věkových skupin:

• 0–14 let: 39,6 %
• 15–29 let: 28,4 %
• 30–44 let: 17,6 %
• 45-59 let: 9,0 %
• 60–74let: 4,5 %
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• nad 74 let: 0,9 %

Národnostní složení:

33 entických skupin, z nichž nejvýznamější jsou:

• Fulani 28,5 %
• Balanta 22,5 %
• Mandinga 14,7 %
• Papel 9,1 %
• Manjaco 8,3 %
• Beafada 3,5 %
• Mancanha 3,1 %
• Bijago 2,1 %
• Felupe 1,7 %
• Mansoanca 1,4 %
• Balanta Mane 1 %
• Other 1,8 %
• None 2,2 %

Náboženské složení:

• muslimové 45 %
• křesťané 22,1 %
• animisté 14,9 %
• bez vyznání 2 %

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2014 2015 2016 2017 2018

639,197 639,51 694,04 794,1 840

podle údajů IMF (2019)

Reálný růst HDP (v %)

2014 2015 2016 2017 2018

1,0 6,1 5,8 5,5 3,8

podle údajů IMF (2019)

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen – CPI inflation

2014 2015 2016 2017 2018

1,0 -1,0 1,6 1,5 2,0
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podle údajů IMF (2019)

Míra nezaměstnanosti (v %)

2014 2015 2016 2017 2018

6,56 6,55 6,53 6,10 4,1

podle údajů Světové banky (2019)

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

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 10,98 18,64 21,32 18,82 13,5

Výdaje 12,40 19,57 23,12 20,70 15,2

Saldo -1,42 -0,93 -1,80 -1,88 -1,7

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2019)

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

Stav běžného účtu (mil. USD)

2014 2015 2016 2017 2018

5,27 21,09 17,01 -116,8 N/A

Zdroj: Trading Economics (2018)

Hrubý veřejný dluh (v % HDP)

2014 2015 2016 2017 2018

54,289 52,186 46,821 43,330 56,100

Zdroj: IMF (2018)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil.USD)

2014 2015 2016 2017 2018

287,0 330,7 332,2 300,0 330
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Zdroj: www.theglobaleconomy.com

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Národní bankovní sektor se začal rozvíjet teprve po roce 2005. V současnosti se opírá o následující finanční instituce:

ECOBANK
Avenida Amilcar Cabral
+245 955 742 214
Banco da União - S.A.
Avenida Domingos Ramos
Orabank
Avenida Pansau Na Isna
+245 966 672 907

Banco da África Ocidental
+245 956 220 222
SIEGE BANQUE ATLANTIQUE GUINEE BISSAU
+245 956 000 108

Banco da África Ocidental
Bissau
BCAO - Banco Central da Africa Ocidental
Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria

AGÊNCIA 3 AGOSTO BDU
+245 955 152 037

Odkaz na přehled pojišťovacích ústavů v Guinea-Bissau zde.

Monetární politiku určuje reg. centrální banka, Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (BCEAO).
Guineo-bissauské finanční instituce poskytující mikro-kredity podléhají ve všech zemích používajících západoafrický frank
(UEMOA/WAEMU) identickému zákonodárství (cf. Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de
crédit, PARMEC). Guinea-Bissau je rovněž členem smlouvy 17 subsaharských zemí (vč. všech zemí UEMOA) o harmonizaci
obchodního práva.

1.7 Daňový systém

K hlavním položkám, kromě sociálního (14 %) a zdravotního pojištění (8 %), patří DPH (15 %), podniková daň (25 %), daň
z majetku (dle velikosti a typu využívání objektu), daň z úroků (15 %), administrativní (stamp) daň (kolísá), daň z držení
vozidla (kolísá), daň z PHM (kolísá) a daň z tiskových oznámení a reklamy (100 CFA). Daň z dividend činí 30 %.
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Více o daních v Guinea Bissau - zde a zde - strana 35.
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2. Zahraniční obchod a investice
Sklizeň kešu oříšků v Guinea-Bissau v nedávných letech výrazně vzrostla a země je nyní na 6. místě v produkci této
plodiny na světě. Guinea-Bissau vyváží nefiletované ryby a mořské plody, burské oříšky, palmová jádra a tropické dřevo.

Guinea-Bissau je 171. největší exportní ekonomikou světa a 190. největší dovozce. Největší exportní komoditou je ovoce
(nejvíce kešu oříšky), které reprezentuje 84,2 % celkového exportu, následováno mraženými rybami (7,8 %). Hlavní
dovozní komoditou je rafinovaná ropa, která činí 14,4 % celkového importu a rýže (8,1 %).

Přímé zahraniční investice v r. 2017: 19,6 mil. USD

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

Export (v milionech USD)

2014 2015 2016 2017 2018

276 275 300 18,7 4

Zdroj: Trading Economics

Import (v milionech USD)

2014 2015 2016 2017 2018

283 225 245 23,1 15,7

Zdroj: Trading Economics

Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2014 2015 2016 2017 2018

-7 50 55 -4,4 -11,7

Zdroj: Autor

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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Guinea Bissau je členem ECOWAS, se kterým země spolupracuje na ukončení krize, která ji po celé roky ničila. ECOWAS
uvalil sankce na 19 zákonodárců a spolupracovníků prezidenta v Guineji-Bissau kvůli pokračujícímu neúspěchu při
ukončení politické krize.Guinea Bissau je také členem Západoafrické hospodářské a měnové unie, která byla založena za
účelem podpory hospodářské integrace mezi zeměmi, které sdílejí CFA frank jako společnou měnu.

OSN vyjádřila odhodlání podporovat Guinea-Bissau při vytváření příznivého prostředí pro uspořádání legislativních a
prezidentských voleb v letech 2018 a 2019, reformu volebního kodexu a vyhlášení nového zákona o politických stranách,
který by posílil strany "autonomie a vnitřní demokracie. Tyto reformy by byly krokem směrem k vytvoření prostředí, které
by napomohlo národnímu usmíření.

Vývoz směřuje zejména do Indie (48 %), Vietnamu (22 %), Ghany (16 %), Toga (5,3 %), Číny (5,1 %), Pobřeží slonoviny (1,8
%) a necelým procentním podílem do Beninu a Nigérie. Dovoz je nejvýznamnější z eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze
Španělska) a dále 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie,
Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty. Import je významný i z Indie (7,5 %), Číny (5,3 %), Vietnamu (3,7
%), Spojených států (2,8 %), Turecka (2,4 %) a po 2,2 % se do G-B importuje z Brazílie, Pákistánu, Malajsie, Indonésie a
Maroka. Kolem 1 % podílu se importuje z Egypta a Nigérie.

2.3 Komoditní struktura

Zahraniční obchod je pro hospodářství Guineje-Bissau klíčový. Společná hodnota vývozu a dovozu se rovná 65% HDP.
Průměrná použitelná celní sazba je 9,9 procent.

Exportní komodity:

• kešu oříšky
• mražené ryby a mořské plody
• Arašídy
• Palmová jádra
• dřevo
• Kokos a jiné ovoce

Dovozní komodity

• potraviny (zejména rýže, mouka a cukr)
• Palivo
• Vybavení a strojní zařízení
• Vozidla
• Cement
• Léky

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Guinea-Bissau se chystá v několika příštích letech zřídit zónu volného obchodu přímo v Guinejském zálivu na jednom z
ostrovů Bijagós, které jsou součástí země. Více informací zde.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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V posledních letech byla Guinea-Bissau schopna přilákat poměrně značné částky zahraničních investic.
Podle Světové investiční zprávy UNCTAD z roku 2018 se příliv přímých zahraničních investic (PZI) snížil z 24 mil. USD na
17 mil. USD mezi rokem 2016 a 2017. PZI vzrostly z 63 mil. USD na 191 mil. USD mezi rokem 2010 a 2017. V roce 2016
představovaly PZI 12,9% HDP Guineje Bisseau.

Odvětví rybolovu přitahuje většinu přímých zahraničních investic. Prioritou nové vlády je zvýšení zahraničních investic v
zemědělství a energetice, které jsou dva klíčové faktory ekonomiky. Čínské investice v Guineji-Bissau se od roku 2011
zvyšují. Jako taková byla s podporou Čínské mezinárodní rybářské korporace (CONAPEMAC) vytvořena továrna na
konzervování a distribuční síť pro ryby. Kromě toho byla v říjnu 2015 uvedena do provozu vodní elektrárna Kaleba,
financovaná společností China International Water & Electric Corp. za 536 milionů USD. Čínské společnosti také investují
do nemovitostí a do bauxitu. Kromě Číny jsou hlavními investičními zeměmi Spojené státy, Portugalsko a Indie.
V 2019 Doing Business se Guinea Bissau umístila na 45. místě v Africe a 175. na celém světě. Země tak získala lepší pozici
v Africe i ve světě ve srovnání s žebříčky 2018. Během několika posledních let vláda zvýšila investice do zemědělství a
mnoha dalších klíčových odvětví. Měnový růst a nízké úrokové sazby pomohly přilákat investice. Dalšími pozitivními
faktory jsou také snahy vlády o diverzifikaci ekonomiky a přírodních zdrojů země. Podnikatelské klima je však stále
postiženo mnoha překážkami, jako je korupce, špatná infrastruktura, vysoké náklady na energii a slabý soudní systém. K
řešení těchto problémů vláda přijala nové reformy ke zlepšení podnikatelského prostředí.
Offshore průzkum ropy nabízí investiční příležitost pro zahraniční investory. Kromě toho, země má nějaký nevyužitý
potenciál: velké těžební zdroje, úrodné půdy, možnost rozvoje rybolovu a cestovního ruchu. Stát si je vědom těchto
výhod, zejména v dřevařském průmyslu, těžbě ropy a dolů na moři (fosfáty, bauxit). Sektor cestovního ruchu se také
rozvíjí a dostává rostoucí investice (zejména na ostrovy Bijagos).

Hlavními investujícími zeměmi jsou Spojené státy, Čína, Portugalsko a Indie.

Přímé zahraniční investice (PZI)

2013 2014 2015 2016 2017

PZI s přímím
vlivem (mil. USD)

20 29 19 20 17

PZI - akciový
kapitál (mil. USD)

116,9 129,3 134,2 152,8 191,4

Počet
"greenfield"
investic

0 3 1 2 0

Příjem z PZI (v %
tvorby hrubého
fixního kapitálu)

30,2 45,4 16 15 -

PZI - akciový
kapitál (v % HDP)

12,3 12,3 12,9 12,9 -
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Zdroj: Santader Trade Portal (2019)

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

Za účelem podpory investic a růstu podniků Evropská unie v roce 2016 financovala vytvoření první agentury na podporu
investic do iniciativy Guinea-Bissau Investments (GBI). Tato agentura podporuje vytváření, provádění a sledování projektů
na národní a regionální úrovni. zahraniční investice do Guineje Bissau. Má za cíl zveřejňovat všechny hospodářské aktivity
rozvíjené nebo vykonávané v zemi a podporovat projekty internacionalizace guinejských entit.

Vláda si uvědomuje, že ekonomický rozvoj je velmi závislá na schopnosti přilákat technologie a kapitál, které vytvoří
přímou i nepřímou zaměstnanost a vývoz potřebný pro růst. Aby bylo možné zvýšit a přilákat větší investice, investiční
kód nabízí řadu pobídek ve třech odlišných kategoriích:

• Podpora investic
• Podpora exportu
• Podpora výzkumu a odborné přípravy

Záruky, která vláda stanovila na ochranu investic:

• Nediskriminační zacházení s projekty
• Záruky proti znárodnění a konfiskaci
• Svoboda práce
• Zisky a kapitálové a kapitálové záruky
• Investoři mohou využívat záruky poskytované podmínkami úmluvy, které vytváří mnohostranná Agentura pro

investiční záruku (MIGA) a další mezinárodní smlouvy, které legálně zavádí Guinea-Bissau

Zvláštní projekty, investice a podniky, které vytvářejí pracovní místa v zemi, mohou získat nárok na 6letou 50% daňovou
úlevu a další výhody. Obchodní investice a investice orientované na vývoz mohou požadovat 10 % celkové hodnoty zboží
vyváženého v obchodním roce po dobu 6 let. Podniky, které zvyšují národní produkci zboží za účelem snížení dovozu
tohoto zboží, mohou mít podobné výhody.

Podnikové investice do know-how a lidských zdrojů; podniky chránící životní prostředí a investice podniků do
infrastruktury v jiných malých městech (nikoliv v hlavním městě) Guineje-Bissau jsou investicemi do důležitých oblastí pro
rozvoj Guineje-Bissau.

Více invormací na portále Guine Bissau National Investment Agency
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3. Vztahy země s EU
Hlavními oblastmi podpory EU pro Guinea Bissau jsou: předcházení konfliktům, podpora vody, energie a všeobecné
rozpočtové podpory pro makroekonomickou stabilitu.
EU poskytla Guinea Bissau 102,8 milionu EUR v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (2008-2013). Cílem je:

• posílit státní struktury
• zlepšit správu
• předcházet konfliktům a podporovat národní usmíření
• rozšířit využívání hydroelektrické a solární energie a zajistit její distribuci v městských oblastech
• podporovat makroekonomickou stabilitu.

Pomoc EU do Guineje-Bissau se nyní realizuje v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) 2014–2020.

Dodatečná pomoc pomůže představovat také Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) se západní Afrikou.
Všechny projekty EU v Guineji-Bissau se zaměřují na obecné otázky, jako je rovnost pohlaví, ochrana dětí, životní prostředí
a podpora nestátních subjektů (NSA).

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to Guinea-Bissau

(Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau)
Bairro da Penha
CP 359 Apartado - 1122 Bissau Codex
Guiné-Bissau
Tel: (+ 245) 96.697.66.49
Tel: (+ 245) 697.66.49
Email: delegation-guinee-bissau@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/guinea-bissau/area/contacts_en

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vztahy mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau jsou založeny na dohodě o partnerství EU s africkými, karibskými a
tichomořskými zeměmi - Dohodou z Cotonou. Hlavními oblastmi podpory EU pro Guinea Bissau jsou: předcházení
konfliktům, podpora vody, energie a všeobecné rozpočtové podpory pro makroekonomickou stabilitu. EU, jako
nejvýznamnější partner Guineje-Bissau zřídila v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) pomoc na období
2014-2020.
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V následující tabulce uvádíme přehled zahraničního obchodu EU a Guinea Bissau za posledních 5 let.

Import Export

2014 3 160

2015 2 117

2016 7 127

2017 3 149

2018 4 136

všechny údaje jsou v mil. EUR
Zdroj: EU delegation in Guinea Bissau

Import ze zemí EU v roce 2018 činil 75% z celkového objemu exportu. Mezi nejvýznamnější země EU, z kterých
Guine-Bissau importuje, patří:

• Portugalsko
• Nizozemsko
• Francie
• Španělsko
• Itálie

Export z Guinea Bissau do zemí EU v roce 2018 činil 0,9% celkového objemu exportu. Mezi nejvýznamnější země, kam
Guinea Bissau exportuje, patří:

• Portugalsko
• Nizozemsko

Více zde.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi podpory EU Guineji Bissau jsou: předcházení konfliktům, podpora vody, energie a všeobecného
rozpočtu na makroekonomickou stabilitu.
V rámci 10. Evropského rozvojového fondu (2008–2013) vyčlenila EU Guineji Bissau 102,8 milionu EUR. Cílem bylo :

• posílit státní struktury,
• zlepšit správu,
• předcházet konfliktům a podporovat národní usmíření,
• rozšířit využívání vodní a solární energie a zajistit její distribuci v městských oblastech;
• podporu makroekonomické stability.

Pomoc EU do Guineje-Bissau se v současnosti realizuje prostřednictvím 11. Evropského rozvojového fondu (ERF)
2014–2020.

Přehled nejdůležitějších rozvojových a podpůrných fondů, poskytnutých Guinea Bissau od EU za poslední období:

Podpora ze strany EU sekretariátu hromadného stravování (SUN):
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• Doba trvání: prosinec 2012 - prosinec 2016
• Celková cena: 5 mil. €

Podpora zavádění a koordinace portugalsky mluvících afrických zemí (PALOP) a spolupráce Timor-Leste:

• Doba trvání: říjen 2015 - říjen 2018
• Celková cena: 1,3 mil. €

Projekt Posílení technických a funkčních dovedností Nejvyšších kontrolních institucí, národních parlamentů a
občanské společnosti pro kontrolu veřejných financí v PALOP a Timor-Leste:

• Doba trvání: prosinec 2013 - listopad 2016
• Celková cena: 6,4 mil. €

Západoafrické informační a koordinační středisko:

• Doba trvání: září 2014 - září 2019
• Celková cena: 30 mil. €

Podpora boje proti obchodování s drogami a jiným nadnárodním trestným činům v Guineji Bissau
(EUTRANSCRIM Guinea-Bissau):

• Doba trvání: únor 2015 - srpen 2016
• Celková cena: 620 tis. €

Monitorování výživy a podpory obživy pro zranitelné obyvatelstvo v Guineji-Bissau:

• Doba trvání: únor 2014 - únor 2017
• Celková cena: 5 mil. €

Další projekty na webu EU delegace v Guinea-Bissau.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
ZÚ neevidoval v roce 2018 žádný případ obchodní nebo ekonomické spolupráce mezi ČR a Guinea Bisaau.

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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz z ČR do GB 52 88 13 5 1

Dovoz do ČR z
GB

0 0 0 1 32

Bilance 52 88 13 4 -31

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Guinea-Bissau za rok 2018
Kód zboží Název zboží CZK (tis.)

82 Nástroje náčiní výrobky nožířské z
kovu obec

8

84 Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické

8

Zdroj: ČSÚ

Dovoz do ČR z Guinea-Bissau za rok 2018
Kód zboží Název zboží CZK (tis.)

08 Ovoce ořechy, jedle slupky citr
plodů, melounů

732

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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ZÚ Akkra nejsou známy žádné informace o výměně služeb mezi ČR a Guinea-Bissau.

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

ZÚ Akkra nesjou známy žádné informace o českých investicích a společných podnicích v Guinea-Bissau.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V minulosti uzavřené smlouvy (Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky
Guinea-Bissau o kulturní spolupráci) a Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické
republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau), byly ukončeny v r.1993. V současnosti nejsou v jednání žádné mezivládní
dohody.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V dřívějších letech poskytla ČR Guineji-Bissau několik studijních stipendií. V současnosti jsou kontakty sporadické. V roce
2018 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Ekonomika Guineje Bissau je založena na zemědělství. Cassava, cukrová třtina, jitrocel, různé druhy ovoce, sladké
brambory, kokosové ořechy, rýže, dobytek, kozy, ovce, prasata, kopra (kokosová moučka), palmový olej a arašídy jsou v
Guineji Bissau pěstovány pro prodej na domácím trhu a pro vývoz do zahraničí .
Více než 30% Guineje Bissau je obsazeno hustým tropickým deštným pralesem. Mezi hlavní průmyslová odvětví Guineje
Bissau patří zpracování kopry, ryb, potravin, palmového oleje a jáder a arašídů. Další průmyslová odvětví v Guineji-Bissau
zahrnují: nealkoholické nápoje, rum, pivo, montáž motorů a textilní a oděvní závody. Hlavním vývozem Guineje Bissau
jsou ryby a arašídy.

Odkaz na mapu oborových příležitostí naleznete zde.

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

Z hlediska perspektivních oborů pro čs. investory je to hlavně:

• Zemědělství, kde je poptávka po investicích do výroby nápojů; výroby zemědělských strojů; výroby džusů; výroby
mouky z manioku; výroby krmiva pro hosp. zvířata; výroby a zpracování palmového oleje k výrobě mýdla a do
produkce, zpracování a exportu kukuřice.

• Zdravotnictví, kde je poptávka po investicích do laboratorního a nemocničního vybavení a dodávkách medikamentů.
• potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, chemikálie, stavební materiály, strojní zařízení (i repasované),

důlní a stavební stroje, jednoduché strojní vybavení dílen, telekomunikační zařízení, zemědělské stroje, automobily (i
ojeté), malá dopravní letadla, ošacení (včetně second-handu), pneumatiky, ad.

Perspektivními oblastmi jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, chemikálie, stavební materiály, strojní
zařízení (i repasované), důlní a stavební stroje, jednoduché strojní vybavení dílen, telekomunikační zařízení, zemědělské
stroje, automobily (i ojeté), malá dopravní letadla, ošacení (včetně second-handu), pneumatiky, ad.

Aktuální sektorové příležitosti pro Guineu-Bissau

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnější akcí bývá mezinárodní veletrh. Letos se koná ve dnech 8.-10. listopadu 2019. Více na 10times.com.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově
silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které
mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

Trh v Guinea Bissau přináší ale některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné
prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá
cenová konkurence zboží nejen portugalského, asijského, ale také jihoafrického, brazilského, indického a tureckého. Vstup
na trh Guinea Bissaau by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než
evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud
vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto kole, není
zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná
očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní
společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou
praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má
k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční
situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby
poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním
rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude
partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního
zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

Jazyk:

Portugalština je oficiálním jazykem Guinea Bissau. Obchodní korespondence, katalogy a reklamní materiály připravené v
portugalštině jsou nezbytné pro to, aby byli potenciálními kupci snadno srozuměni. Vizuální vizitky nebo "vizitky" jsou
široce používány. Obchodníci běžně používají název své firmy a jejich název je přeložen do portugalštiny. Pokud hostitelé
nemluví anglicky, je důležité mít tlumočníka, který mluví portugalsky.

Více o ochodní etiketě v Guine-Bissau - zde.

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
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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

Guinea-Bissau je malým trhem, charakterizovaným nízkou kupní silou a vyšší konkurencí levných dovozů. Nezbytnou
podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem,
zástupcem), s dobrými kontakty. Využít lze i řady místních absolventů českých VŠ.

Při hledání vhodného prodejního zástupce či distributora, je možné využít databází v následujících odkazech:

• www.yellowpagesofafrica.com
• www.seair.co.in

Při ověřování finančních schopností a kredibility potenciálního partnera, je možno kontaktovat agenturu:

• Creditinfo - Volo

Pro marketingový průzkum, lze využít služeb jedné ze společnosti na následujícím seznamu:

• list of marketing agencies for Guinea-Bissau

Země je ovšem nízko-příjmová, klima tropické, infrastruktura málo rozvinutá. Vedle faktorů shodných v řadě zemí oblasti
(geogr. vzdálenost, pracnost případů) komplikují situaci kulturní i jazykové odlišnosti (trad. orientace na lusofonní
partnery - Portugalsko, Brazílie - a sousední země - Senegal) i neexistence bil. smluvní základny.

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

Předchozí souhlas ministerstva pro obchod musí být získán za účelem výkonu jakékoliv obchodní činnost v Guineji-Bissau,
včetně zahraničního obchodu. Hospodářské subjekty musí získat obchodní povolení a dovoz nebo vývoz všech produktů
musí být předem oznámen stejnému ministerstvu za účelem shromažďování statistik pro sledování toku zboží a deviz. Od
roku 2011 jsou postupy celního odbavení v zásadě automatizovány na základě systému ASYCUDA++. Systémový server
však nepřijme prohlášení mimo pracovní dobu a jeho operace jsou často přerušeny výpadky napájení.

Více informací - zde a na Doing Business - Guinea Bissau (str.39).

Doklady pro dovoz:

• Objednávka přepravy [Fax d'application] pro BLD
• Kopie nákladového listu
• komerční obchodní faktura
• Balící list / List of colisage
• Elektronický záznam ke sledování nákladu (ECTN)
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Zboží, které je zakázáno dovážet:

• Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 60 stupňů
• Destilované nápoje obsahující škodlivé esence nebo chemické látky (absinth, benzoový aldehyd, salicylové estery,

yzop atd.)
• Drogy a omamné látky
• Balení plechovek obsahujících jiné látky než jsou minerální oleje
• Léky a potraviny zdraví škodlivé
• Potraviny obsahující sacharin
• Zvířata, živočišné produkty, rostliny a rostlinný materiál z infikované oblasti

Bezcelní dovoz:

• Přiměřené množství tabáku
• 2,5 litru alkoholických nápojů - platí pouze pro nemuslimy
• Přiměřený počet již otevřených lahví parfému
• Místní měnu až do výše 2 000 000 XOF ( cca 3.600 USD) nebo rovnocenné množství v cizí měně lze importovat a

exportovat ze země. Veškerá cizí měna musí být oznámena při příjezdu a částky vyšší než 2 000 000 budou
vyžadovat bankovní převod.

Guinea-Bissau v zásadě uplatňuje WAEMU CET a další povinnosti a daně tohoto společenství. Dovoz produktů
pocházejících z oblasti WAEMU / ECOWAS má prospěch z preference společenství (nulová sazba). Avšak cla na
vysokooktanový benzin (celní položky HS 2710.1140 a HS 2710.1150) zůstávají na úrovni 15% oproti 10% stanoveným v
CET.

Zvl. dovozní licence je třeba u následujícího zboží:

• Olivový olej a jeho produkty
• Rostliny, rostlinné produkty a fytofarmaka
• Zbraně a střelivo
• Farmaceutické přípravky (číselné položky 2935.0000 až 2941.9000; 001.0000

do 3006.6000); spotřebiče pro lékařské použití (tarifní položky (9022.1100 až 9022.9000), listy koky a konopí,
konopná pryskyřice a olej

• Látky poškozující ozonovou vrstvu (Montrealský protokol)

Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu Veterinárního oddělní MZe (po příjezdu je
třeba předložit očkovací průkaz). Kočky a psi jsou vyňati z DPH, určitému typu zdanění však jejich držení podléhá.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Po vzniku Centra pro založení společnosti (Centro para formalizariam de empresas, CFE: „one-stop shop“), vytvořeného za
techn. přispění Světové banky (South-South Experience Exchange Facility Trust Fund/nternational Development
Association), International Finance Corporation, UNDP, EU a AfDB, v květnu 2011, trvají zákl. kroky k založení firmy
namísto předešlých 216 dní (teor.) nejdéle týden.

Po registraci obch. jména společnosti na Městské obch. komoře (Certidão negativa de denominação social, trvání: den,
náklady: Certidão negativa, Escritura publica, Certidão notarial, Publicação, Declaração de actividades, clk.77.745 FCFA),
otevření bank. účtu a složení min. depozitu (trvá 1 den, bez nákladů), předložení statutu společnosti získání licence
(Certidão de Matricula) a DIČ (Número de identificação fiscal, NIF) (trvá 3 dny, poplatek 47.212 FCFA) je u
guineo-bissauského ministerstva pro veř. správu (Ministério da função publica de trabalho y da reforma do estado) a
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správy soc. zabezpečení (Instituto nacional de providencia social) třeba firmu zaregistrovat s ohledem na bud.
zaměstnanecké poměry (trvání: 2 dny, bez poplatku).

Guinea-Bissau (přes vznik CFE, k urychlení procedur, redukci nákladů a podchycení většího počtu spol. do formálního
sektoru) vzhledem k vnitropol. situaci přesto stále zaujímá nízké příčky sv. žebříčku Doing Business (178. ze 183 zemí).

Podnikové uspořádání Guinea-Bissau, známé místně jako Sociedade por Quotas de Responsabilidad Limitada (LDA), je
struktura běžně užívaná podnikateli založujícími malé a střední podniky v Guineji. LDA vyžaduje alespoň jednoho
akcionáře a jednoho ředitele s povoleným zahraničním vlastnictvím (není potřeba povolením k pobytu). Tento subjekt
rovněž vyžaduje, aby byl složen minimální základní kapitál ve výši 1525 EUR (1 mil. XOF).

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (SA) Guinea-Bissau se doporučuje podnikatelům, kteří usilují o zavedení více likvidních
operací v zemi. Pokud není registrována, může mít SA jediného ředitele a jediného ředitele jakékoli státní příslušnosti s
kapitálovým požadavkem 10 milionů XOF (15 250 EUR); Má-li být veřejně obchodovatelná, vyžaduje SA minimální
základní kapitál ve výši 100 milionů XOF (152 500 EUR) a musí jmenovat představenstvo složenou z nejméně tří osob.

Pobočka společnosti v Guinea-Bissau

Zahraniční právnické osoby, které chtějí podnikat v Guineji-Bissau bez založení dceřiné společnosti, mohou ze zákona
zakládat pobočku v Guineji-Bissau. Pobočka se nepovažuje za samostatnou právnickou osobu a řídí se právními předpisy
mateřské společnosti. V pobočce musí být ředitel rezidentem v Guineji-Bissau, aby mohl zastupovat společnost na místní
úrovni, ale nemusí být občanem Guinea Bissau.

Zastoupení společnosti v Guinea-Bissau

Obchodní zákon Guinea-Bissau umožňuje zahraničním společnostem zřizovat zastoupení v Guineji-Bissau. Stejně jako
pobočka, tak se i toto zastoupení nepovažuje za samostatnou právnickou osobu a závisí výhradně na mateřské
společnosti. Zastoupení společnosti v Guinea-Bissau nesmí vyvíjet žádné bchodní aktivity v Guineji-Bissau. Činnosti
kanceláře Guineje-Bissau jsou omezeny na provádění průzkumu trhu a podporu činnosti mateřské společnosti.

Více informací na Guinee-Bissau eRegulations a na Doing Business - Guinea Bissau (str.5 a dále).

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

Při marketingovém průzkumu je možno využít služeb společnosti:

• list of marketing agencies for Guinea-Bissau
• ADS Services & Merkatic company

Reklamu je možno publikovat v místních novinách, nicméně inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti i
nákladům, resp. nepravidelným publikacím, pouze omezený dosah.:

• Guine Bissau
• Gazeta de Noticias
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Největší dopad má reklama v rozhlase a v televizi:

• Guinea-Bissau National Radio and Television
• RTP-Africa
• Radio Pindjiguiti
• Radio Nacional

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Guiney-Bissau řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi exekutivní
priority.

Guinea-Bissau podepsala dohodu z Bangui (1977), kterou se zřizuje Africká organizace pro duševní vlastnictví (OAPI).
Generální ředitelství pro průmyslové vlastnictví v rámci ministerstva energetiky, průmyslu a přírodních zdrojů působí jako
národní kontaktní skupina (SNL) s OAPI. Jeho hlavním úkolem je předávat žádosti o registraci titulů průmyslového
vlastnictví podané v Guineji-Bissau úřadu OAPI. Rovněž koordinuje činnosti zaměřené na upozornění na význam
registrace práv průmyslového vlastnictví v Guineji-Bissau. Stále čelí finančním potížím při organizaci svých činností na
zvyšování povědomí a při posílení vazeb spolupráce.

Guinea Copyright (Société Guineense de Autores (SGA)), která má statut soukromé společnosti, je odpovědná za správu
autorských práv a s nimi souvisejících práv. Má asi 400 členů, většinou hudebníků. Dlouhé období sociální a politické
nestability v Guineji-Bissau narušilo účinnou ochranu autorských práv. Podle orgánů nebylo během období přezkumu
přijato žádné opatření k potírání pirátství. Činnost SGA se omezuje na poskytování informací a úsilí o podporu povědomí
o problematice autorských práv.

Je také možno využít specializované společnosti zabývající se ochranou duševního vlastnictví - například zde.

6.6 Trh veřejných zakázek

V roce 2012 přijala Guinea-Bissau nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který provedl příslušné směrnice. Jeho oblast
působnosti se vztahuje na smlouvy podepsané: státem, místními úřady, veřejnými institucemi, veřejnoprávními
organizacemi a sdruženími, které dostávají finanční podporu nebo záruky od státu, státní podniky, společnosti, ve kterých
má stát většinový podíl, a právnické osoby soukromé které jednají jménem výše uvedených orgánů nebo dostávají
finanční podporu nebo záruky od státu. Subjekty, kterým byly uděleny zvláštní nebo výhradní práva k poskytování veřejné
služby, musí rovněž dodržovat ustanovení Kodexu.

Guinea-Bissau má vnitrostátní vládní nákupní agenturu (dříve nazývanou ústřední vládní oddělení pro zadávání veřejných
zakázek) pod dohledem ministerstva pro obchod, která centralizuje zadávání veřejných zakázek jménem veřejných
zadavatelů vlády. Statistiky o veřejných zakázkách během období přezkumu nejsou k dispozici.

Limitem pro zakázky je 5 000 000 CFAF (cca 9 000 USD) na dodávku zboží nebo služeb, a 10 milionů CFAF (cca 18
000 USD) na dodávky prací. Kodex stanoví, že podmínkou jsou otevřené výzvy k podání nabídek (s nebo bez
předběžného výběru), Ve výjimečných případech může zadavatel vést omezenou soutěž nebo uzavřít přímou smlouvu
(vyjednávání).
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Pod těmito limitními hodnotami může zadavatel požádat o cenové nabídky za předpokladu, že následné postupy jsou v
souladu se zásadami uvedenými v Kodexu. Smlouvy o intelektuální služby jsou zadávány po konzultaci a předkládání
návrhů.

Výzvy k předkládání nabídek a oznámení o předběžném výběru musí být předány komisi západoafrické měnové unie
WAEMU ke zveřejnění do 12 pracovních dnů od jejich obdržení. Po uplynutí této lhůty musí být oznámení rovněž
zveřejněna v Úředním věstníku (Boletim Oficial), v celostátních novinách a / nebo mezinárodní publikaci. Je povoleno také
publikování v elektronickém formátu v souladu s komunitním modelem. Pouze oznámení v jednom z oficiálních jazyků
WAEMU jsou přijímána. V závislosti na povaze smlouvy musí uchazeči složit záruku ve výši od 1% do 3% předpokládané
částky smlouvy. Osoba, která uzavřela smlouvu, musí složit záruku plnění, částka ale nesmí překročit 5% základní částky
smlouvy.

V souladu s ustanoveními WAEMU, nabídky z komunitních firem obdrží preferenční marži ve výši 15 % z částky nabídky a
toto musí být uvedeno ve výzvě k podávání nabídek. U smluv s obecním úřadem nebo veřejné instituce, u nabídek, které
předpokládají subdodávky alespoň 30 % z celkové částky od místních společností, je možné získat další preferenční
rozpětí alespoň ve výši 5 %, kumulativní s 15% marži. Podle úřadů Guinea-Bissau dosud neuplatňovala ustanovení o
preferenčních maržích při zadávání veřejných zakázek.

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

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra nezaznamenal případ obch. sporu, jenž by musel být řešen třetí stranou (soud).

V zemi existuje specializovaný Obchodní soud, přednost je nicméně třeba dát mimosoudnímu jednání/vyrovnání či
projednávání evt. kauz mimo Guineu-Bissau.

Guineo-bissauský trh je dlouhodobě orientován zj. na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí
dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu
tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami. Více informací na
Doing Business - Guinea Bissau (str.43 a dále).

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje mohou pracovat ve vlhkém prostředí či naopak ve velkém suchu,
v teplotách kolem 35

o
C, při kolísání a výpadcích elektrického napětí. Riskantní jsou př. dodávky strojů s elektronickým

ovládáním, bez úpravy pro tropické podnebí.

Situaci komplikuje pol. nestabilita, nízká kvalifikace pracovních sil i zastaralá infrastruktura.

Guinea-Bissau je politicky a tudíž i ekonomicky riziková destinace (investice jsou v zásadě nepojistitelné, pohledávky
nevymahatelné). Vládní garance jsou poskytovány, nicméně skutečné platby nezaručují, (riziko nedodržení uzavřených
smluv existuje). Počítat je třeba s korupcí, flexibilitou při výkladu zákonů, špatnou infrastrukturou, nerozvinutými
bankovními službami, omezenými možnostmi komunikace.

Ekonomika je založená na přímých platbách (cash-based economy), kreditní karty v zásadě (krom vybr. lokalit hl. města)
přijímány nejsou. Doporučuje se opatrnost, co nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LL, atd.).
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Sociální vazby jsou obecně založeny na menším formalismu (neformální bývá i oblečení a to i při jednáních - při prvních
kontaktech se přesto doporučuje oblek s kravatou).

Stejně jako i jinde v regionu je při přípravě jednání třeba vzít v úvahu nedochvilnost (schůzky jsou odkládány, partneři se
na jednání někdy ani nedostaví). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí je třeba počítat s delšími čekacími
dobami i byrokracií a korupcí.

Specifikem Guiney-Bissau je jazykové omezení: veškeré komunikaci zcela dominuje portugalština, znalost francouzštiny je
limitovaná, znalost angličtiny nízká.

Význam osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Důležitý je respekt k místním zvyklostem, tradicím. Během ramadánu se návštěvy nedoporučují.

Před fotografováním voj. či pol. zařízení je třeba získat (ústní) svolení dozoru.

Více informací o kulturních a obchdních zvyklostech země zde

Státní svátky

Fixní

• 1. leden (Nový rok)
• 20. leden (Den hrdinů)
• 8. březen (Mez. den žen)
• 1. květen (Svátek práce)
• 3. srpen (Pidjiguoiti)
• 24. září (Den republiky)
• 14. listopad (Movimento Reajustador)
• 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

• Korite (Konec ramadánu)
• Tabaski (Den oběti)
Obvyklá prac. doba

Od 7:30 do 14:00h (v bankách od 7:30 do 14:30h, v obchodech v po–pá od 7:30 do 12:30 a od 14:30 do 18:30/během
víkendu zavřeno).

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

Víza

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě,
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nikoli na pozemních hranicích).

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau

Boulevard Brand Withlock 114
1200 Bruxelles, Belgie
Telefon: (+32) 2 733 2206
Fax: (+32) 2 742 0551
Email: ambagbissaubrux@gmail.com

Velvyslanec
Apolinario Mendes de Carvalho, velvyslanec
úřední hodiny
09.00-16.00

Víza jsou udělována do pasů platných min. 6 měsíců od vstupu do země. Dokument obvykle platí 45 dní. O prodloužení
(na dalších 45 dní) je za zhruba 8 USD možno požádat na zvl. odd. při guineo-bissauském imigračním úřadě (Serviço de
Estrangeiros, Ave 14 de Novembro, Mercado de Bandim, Bissau). Vyřízení žádosti o prodloužení víza trvá obvykle max.
den. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni občané států ECOWAS.

Více o získání víza do Guinea Bissau - zde.

Očkování

Guinea-Bissau je silně malarická oblast. Očkování proti žluté zimnici je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z destinací
s akt. výskytem choroby.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě B, meningitidě, tetanu i tyfu. Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře,
případná zdravotní rizika konzultovat.

Další
• Období dešťů trvá od června do listopadu - klimaticky je k návštěvě nejvhodnější období prosinec-leden.
• Doporučuje se mez. ŘP.
• Letecká pošta obvykle dorazí po min. 8 prac. dnech, běžná pošta nejdříve (pokud vůbec) po 8 týdnech.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vláda umožňuje zaměstnávání krajanů ve vedoucích pozicích nebo tam, kde nejsou místní obyvatelé se specifickými
dovednostmi k dispozici.

Pracovní povolení pro České občany vydává imigrační oddělení.

Více na: guinea-bissau . employment a zde.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Guinea-Bissau

24/27 http://www.businessinfo.cz/guinea-bissau © Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

mailto:ambagbissaubrux@gmail.com
http://guineabissaurepublic.com/about.html
https://www.expressglobalemployment.com/countries/africa/guinea-bissau/
https://www.expressglobalemployment.com/countries/africa/guinea-bissau/
https://www.expressglobalemployment.com/countries/africa/guinea-bissau/
http://guineabissaurepublic.com/about.html
http://www.businessinfo.cz/guinea-bissau


6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Země se pravidelně potýká s epidemiemi cholery (zj. během období dešťů), vysoká je incidence AIDS/HIV (solidní
statistiky nejsou k dispozici). Místní sanitární podmínky nesnesou srovnání s obvyklými standardy.Nemocnice a
zdravotnická zařízení v Guinea-Bissau se nacházejí v hlavním městě Bissau. Lékařské zařízení mimo Bissau prakticky
neexistují. Nemocnice v Guineji Bissau se nemohou vyrovnat s traumatickými nehodami nebo těžkými nemocemi.
Základní služby havarijní a ambulantní péče jsou k dispozici v Raoul Follerau Hospital, veřejném zařízení v Bissau. Odkaz
na Raoul Follerau Hospital a další nemocnice v okolí. Simão Mendes, také veřejné zařízení v Bissau, poskytuje základní
služby zdravotní péče.

Okamžitá platba v hotovosti se zpravidla vyžaduje před přijetím a konzultací nemocnice. Lékárny v Guineji-Bissau se
nacházejí v hlavním městě Bissau včetně Pharmacie Moçambique, které dodává základní léky a lékárničky. lékárny bývají
vedeny indickými společnostmi, komunikujícími v angličtině.

Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech je nutný odlet do sousedního
Senegalu (Dakar), popř. nedaleké Ghany (Akkra), nejlépe ovšem do ČR. (Letecká spojení s ost. afr. destinacemi jsou řídká).
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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
Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North
Tel: +233/302.225.540 (247.282)
Fax: +233/302.225.337
Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz

Velvyslankyně: JUDr. Margita Fuchsová
Teritoriální působnost ZÚ: Burkina Faso, Ghana, Guinea-Bissau, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

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

• MZV ČR: Odbor afrických států (tel. +420 224 18 2630)
•

MPO ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik 2
(oddělení Afriky, Asie a Austrálie)
Tel.: +420 224 852 028
posta@mpo.cz

V Guinea-Bissau nemá zastoupení žádná česká instituce jako je CzechTrade, CzechInvest, apod.

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

• mezinárodní předvolba: +245
• Policie: 117
• Požární útvar: 118
• Záchranná služba: 119

7.4 Internetové informační zdroje

• Institute of Biodiversity and Protected Areas in Guinea-Bissau - ibapgbissau.org
• Central Bank of West African States - bceao.int
• Chamber of commerce, industry, agriculture and services - ccias-guinebissau.com
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• National Institute of Statistics - stat-guinebissau.com
• National Regulatory Authority - arn.gw
• Permanent Mission of the Republic of Guinea-Bissau to the United Nations - un.int/guineabissau/
• News site - zde
• National Institute of Public Health - inasagb.org
• eRegulations - https://guineebissau.eregulations.org/
• Rádio Jovem Bissau - radiojovem.info
• Assembleia Nacional Popular- República da Guiné-Bissau -http://www.parlamento.gw/
• Guinea-Bissau News agency - ang.gw
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