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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Omán zaujímá v arabském světě specifickou pozici tím, že zde převládá ibáditská větev islámu, liší se od sunnitského, tak
šíitského směru a vyznačuje se větší otevřeností a tolerancí vůči jiným náboženstvím. Dalším specifikem je jeho
geografická pozice na pobřeží Indického oceánu. Z toho vyplývá tradiční orientace Ománu na námořní obchod (z
ománského přístavního města Soharu pochází legendární Sindibád) v kontrastu s převážně beduínskou kulturou ostatních
zemí GCC. Ománští sultáni v minulosti ovládali rozsáhlá území na pobřeží východní Afriky nebo dnešního Íránu
a Pákistánu. Čile obchodovali s Indií a Indočínou. Od počátku 19. století byl Omán britským protektorátem, zachoval si
však formální suverenitu. Ve 20. století nastalo období stagnace, které skončilo až se zahájením těžby ropy v 60. letech a
příchodem k moci současného sultána Qábúse. Omán je absolutistická monarchie. Hlavou státu je sultán Qábús bin Saíd
Ál Saíd (anglicky: Sultan Qaboos bin Said Al Said), narozen v roce 1940, který vládne v zemi od r. 1970, kdy za významné
podpory Britů svrhl svého otce, změnil název země z Maskat a Omán na Sultanát Omán a začal politiku modernizace a
otevírání země světu. Moc a kompetence monarchy jsou de facto neomezené, nicméně exekutiva spočívá na bedrech
vlády. Sultán si přesto ponechává funkci předsedy vlády, ministra financí, obrany a zahraničí. Země má specifický politický
systém založený na kombinaci silného postavení sultána a na orgánech konstituční monarchie jako je Madžlis aš-Šúrá –
Poradní shromáždění (dolní komora parlamentu) a Madžlis ad-Dawla - Státní rada (horní komora parlamentu). Politické
strany neexistují. Zákony, které schválily obě komory parlamentu (mající stejný počet členů a stejné pravomoci) nemohou
být nicméně bez podpisu sultána uvedeny v život. Sultán má rozhodovací pravomoc také v případě nerozhodného
výsledku obou komor při hlasování. Arabské jaro v roce 2011 však přineslo řadu posílení místních samospráv (první volby
v roce 2012). Silné postavení panovníka sultána Qábúse je dáno jeho širokou oblibou mezi všemi vrstvami obyvatelstva a
jeho rozhodným působením v dřívějších letech vlády. Sultán je vážně nemocen, ale má nadále moc pevně v rukou. Při
příležitosti státního svátku Ománu v listopadu 2018 se znovu objevil na veřejnosti jak na zasedání vlády, tak při jedné z
mnoha slavnostních akcí oslav. Rovněž přijal osobně některé významné návštěvy ze zahraničí.

Sultán Qábús nemá žádné potomky nebo bratry. Nejasná je proto otázka nástupnictví na trůně. Podle místní tradice,
zakotvené i v ústavě, nemůže sultán během života svého následníka jmenovat. Nového sultána tak navrhne královská
rodina do tří dnů po jeho smrti. Jako možný nástupce se profiluje místopředseda vlády pro mezinárodní vztahy Asa‘ad bin
Táriq bin Tajmúr al-Saíd, který sultána obvykle zastupuje při jednání se zahraničními partnery.

Pokud jde o obecnou charakteristiku ománské ekonomiky, pak se jedná – kromě její závislosti na příjmech z těžby ropy a
plynu – o ekonomiku velmi otevřenou celému světu. Vzhledem k výhodné poloze, díky které Omán kontroluje přístup do
Arabského moře v Ománském zálivu a naopak od jihu dále na sever i do Hormuzského průlivu, stává se Omán zejména
v době, kdy je Jemen kvůli válečnému konfliktu mimo hru, velmi zajímavou dopravně hospodářskou destinací. Tomu
vychází Omán vstříc i budováním velké průmyslové a hospodářské investiční zóny v Duqmu (SEZAD), která je významně
podporována Čínou a Indií. Její součástí je budování velkého námořního přístavu, který do jisté míry může vyřadit nutnost
proplouvání Hormuzským průlivem. Stejně jako všechny země, trpící závislostí státních příjmů na cenách ropy, byl i Omán
zasažen od r. 2016 prudce klesající cenou ropy. Během následujícího období Omán přistoupil k větší zadluženosti
půjčkami jak na vnitřním trhu, tak i na zahraničních trzích. Na konci roku 2017 tak celková zadluženost dosáhla Ománu
41,0 % HDP. Z toho důvodu se vláda pro rok 2018 rozhodla jít cestou racionalizace veřejných výdajů a podporou
neropných sektorů ekonomiky. První indikace hovoří o postupném, avšak pomalém odbourávání zadluženosti v závěru r.
2018. Racionalizační opatření se pravděpodobně projeví ve větší míře až v r. 2019. Současně vláda intenzivně začala
podporovat příliv zahraničních investic, a to jednak rozvojem nových investičních a průmyslových zón (SEZAD – Duqm,
Sohar), jednak
i státní podporou. Ve snaze snížit závislost na ropě provádí vláda v současné době mohutnou restrukturalizaci svého
hospodářství se zaměřením na těžbu a zpracování zemního plynu a nerostných surovin, rozvoj infrastruktury, především
dopravní (přístavní terminály, železnice, letiště), služeb a turistiky. Současně rozšiřuje kapacitu výroby a distribuce
elektrické energie. Vzhledem ke smělým rozvojovým plánům a stabilitě politického prostředí je proto zajímavá pro
zahraničí investory a exportéry.
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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:

• česky: Sultanát Omán
• arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán

Složení vlády:

Níže je uvedeno složení vlády ke dni 15.5.2019. Vláda zaznamenala výraznou obměnu na jaře 2011 v souvislosti se
sociálními nepokoji v zemi.

• Jeho královská Výsost (His Majesty) Qaboos bin Said Al-Said, Sultan of Oman
- předseda vlády, ministr obrany, financí a zahraničních věcí

• Jeho výsost (His Highness) Sayyid Asa'ad Bin Tariq Bin Taimur Al-Said
- místopředseda vlády pro mezinárodní vztahy a spolupráci a zvláštní osobní reprezentant JKV sultána

• Jeho výsost (His Highness) Fahd bin Mahmud Al-Said
- místopředseda vlády pro kabinetní otázky

• Dr. Fuad bin Ja´afar bin Muhammad Al-Sajwani
- ministr zemědělství a rybolovu

• Sheikh Abdallah bin Muhammad bin Abdallah Al-Salmi
- ministr pro náboženské záležitosti

• Sheikh Khalid bin Omar bin Said Al-Marhoon
- ministr veřejných služeb

• Sayyid Khalid bin Hilal binm Saud Al-Busaidi
- ministr pro kancelář královského dvora

• Dr. Madeeha bint Ahmed bin Nassir Al-Shaibaniyah
- ministryně školství

• Mohammed bin Salim bin Said Al-Toobi
- ministr životního prostředí

• Dr. Ahmed bin Mohammed bin Obaid Al-Sa´eedi
- ministr zdravotnictví

• Jeho Výsost (His Highness) Sayyid Haythim bin Tariq Al-Said
- ministr pro kulturní dědictví a kulturu

• Dr. Rawiyah bint Saud Al-Busaidiyah
- ministryně vyššího školství

• Sheikh Saif bin Mohammed Al-Shabibi
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- ministr bydlení
• Dr. Abdulmonam Mansoor Al-Hasani

- ministr informací
• Sayyid Hamoud bin Faisal Al-Busaidi

- ministr vnitra
• Sheikh Abdulmalik bin Abdullah bin Ali Al-Khalili

- ministr spravedlnosti
• Dr. Abdullah bin Mohammed Said Al-Sa´eedi

- ministr právních záležitostí
• Sheikh Abdallah bin Nasser bin Abdallah Al-Bakri

- ministr práce
• Dr. Muhammad bin Hamad bin Sayf Al-Rumhi

- ministr ropy a plynu
• Ahmed bin Abdullah bin Mohammed Al-Shihi

- ministr regionálních municipalit a vodních zdrojů
• Gen. Sultan bin Mohammed Al-Nu´amani

- ministr královské kanceláře
• Sheikh Mohammed bin Said bin Saif Al-Kalbani

- ministr sociálního rozvoje
• Dr. Ali bin Masoud bin Ali Al-Sunaidy

- ministr obchodu a průmyslu
• Sheikh Saad bin Mohammed bin Said Al-Mardhouf Al-Saadi

- ministr sportu
• Ahmed bin Nasser bin Hamad Al-Mehrzi

- ministr turistiky
• Dr. Ahmed bin Mohammed bin Salim Al-Futaisi

- ministr dopravy a komunikací
• Sayyid bin Hilal bin Hamad Al-Busaidi

- státní ministr a guvernér Maskatu
• Sayyid Mohammed bin Sultan bin Hamoud Al-Busaidi

- státní ministr a guvernér Dhofaru
• Sayyid Badr bin Saud Al-Busaidi

- ministr pro otázky obrany
• Darwish bin Ismail bin Ali Al-Balushi

- státní ministr pro otázky financí
• Yusuf bin Alawi bin Abdullah

- ministr pro otázky zahraničních věcí

Jména jsou uvedena v anglické transkripci, která je uváděna na oficiálních webových stránkách vlády a může se lišit v
různých zdrojích.

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

Počet obyvatel:

• 4,691 mil.

z toho
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• 2,647 mil. Ománců
• 2,044 mil. cizinců

(tj. cca 56 % Ománců a 45 % cizinců)

Průměrný roční přírůstek:

2,05 %

Demografické složení:

obyvatelé celkem:

• muži: 63,5 %
• ženy: 36,5 %

muži:

• Ománci: 44,7 %
• cizinci: 55,3 %

ženy:

• Ománky: 76,7 %
• cizinky: 23,3 %

Věkové složení:

• do 14 let: 30,14 %
• 15-24 let: 19,11 %
• 25-54 let: 43,41 %
• 55-64 let: 3,91 %
• nad 64 let: 3,43 %

Z přiložené statistiky je zjevný vysoký podíl mladého obyvatelstva, které tvoří ve věku do 24 let více než 50 % celkového
počtu, byť se tento podíl v posledních letech mírně snižuje s prodlužování věku obyvatel.

Národnostní složení:

• Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod.)
• státní příslušníci (Ománci): 55 %
• cizinci: 45 % (zejména z ostatních arabských zemí a z jižní a jihovýchodní Asie)

Náboženské složení:

• muslimové (islám): 85,9 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší'itské)
• křesťané: 6,5 %
• hinduisté: 5,5 %
• jiná náboženství: 2,1 %

Hustota osídlení: 15,15 obyv./km
2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 48 %
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Zdroj: National Center for Statistics and Information, Oman 05/2019

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.

Aktuální ománské statistiky jsou obecně obtížně dostupné a pokud jsou zveřejňovány výsledky za poslední finanční rok,
pak je tak činěno se značným časovým zpožděním (cca 12 i více měsíců).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 odhad

HDP v
běžných
cenách (v
mld. USD)

78,94 81,04 68,91 66,82 72,64

Přírůstek
objemu HDP
(v %)

4,4 2,5 5,7 3,0 -0,9 2,3

HDP na 1
obyv. (v tis.
USD)

21,935 21,784 18,214 16,646 17,546

Podíl na tvorbě HDP (v % v běžných cenách)

- těžba ropy a
zemního
plynu,
petrochemie

51 47 34 - -

- zemědělství
a rybolov

1,0 - - 1,7 -

- průmyslová
výroba
neropná, vč.
stavebnictví

17,6 - - - -

- služby 37 - - 52,9 -

Míra inflace (v
%)

1,2 1,1 0,1 1,1 1,7 0,9
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Kurs měny
k USD

0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845

Průměrné
úrokové sazby
(v % - vklady)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Průměrné
úrokové sazby
(v % - úvěry)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Zdroj: nezávislé zdroje

Nezaměstnanost:

Odhady, zveřejněné v různých zdrojích hovoří o nezaměstnanosti kolem 15 %.

Omán je středně příjmová ekonomika, která je do značné míry závislá na ubývajících ropných zdrojích (50 % HDP). Proto
vláda aktivně prosazuje politiku diverzifikace ekonomiky cestou industrializace a privatizace. Budoucími strategickými
odvětvími by měl být turistický ruch, plynárenský průmysl a těžba a zpracování nerostných surovin. Podíl neropného
sektoru na tvorbě HDP by měl do budoucna vrůst ze současných 50 % na 70 %.

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

v mld. OMR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy 14,1 11,6 8,6 8,7 9,5 10,1

- z toho ropa 10,2 9,1 6,2 6,1 4,9 5,5

- z toho plyn 1,7 1,9 2,0

Výdaje 15,2 14,1 11,9 11,7 12,5 12,9

- z toho běžné n/a n/a n/a n/a n/a n/a

- z toho 1,8 n/a n/a n/a n/a n/a
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investiční

Saldo -1,1 -2,5 -3,3 -3,0 -3,0 -2,8

1 USD = 0, 3845 OMR
Zdroj: Central Bank of Oman 05/2019, KPMG 05/2019

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

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo běžného
účtu (v mil. USD)

5,25 4,66 -10,81 -12,32 -10,3

Saldo
kapitálového a
finančního účtu
(v mil. OMR)

-43 -50 209 198

Saldo platební
bilance

4 725 429 235 -3 251

Devizové
rezervy (v mld.
USD)

15,9 16,3 17,5 16,5 19,3

v mil. OMR (1 USD = 0,3845 OMR) - Zdroj: Central Bank of Oman “Annual Report 2016”, IMF World Bank 05/2018 - údaje
za pozdější roky nejsou k dispozici, jsou vydávány se zpožděním více jak 1 roku.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí centrální banka – Central Bank of Oman (níže uvedený seznam bank je uveřejněn na jejích
webových stránkách). Bankovní licenci má 8 místních (z toho dvě státní) a 9 zahraničních bank.

Největší lokální komerční banky jsou:

• Bank Muscat
• Oman International Bank
• National Bank of Oman
• Bank Dhofar
• Oman Arab Bank
• Bank Sohar
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• Ahli Bank
• HSBC Bank Oman

Dále v Ománu působí specializované státní banky:

• Oman Development Bank – podpora podnikání
• Oman Housing Bank – podpora bydlení

Specifické financování dle islámských pravidel poskytují islámské banky:

• Bank Nizwa
• Al Izz Islamic Bank

V Ománu dále operují zahraniční banky:

• Bank Melli Iran
• Standard Chartered Bank
• Bank of Baroda
• Bank Saderat Iran
• National Bank of Abu Dhabi
• Qatar National Bank
• Habib Bank Limited
• State Bank of India
• Bank of Beirut

Dále je nestátní specializovanou bankou:

• Alliance Housing Bank – podpora bydlení

V Ománu není povoleno zřizování pouhých reprezentačních kanceláří bank (tzv. rep-office).

Zdroj: Central Bank of Oman 05/2019

V zemi dále působí 23 pojišťoven.

• AIG MEMSA Insurance Company Ltd
• Al Ahlia Insurance Co. SAOC
• Al Ittihad Al Watani General Insurance Co
• Al Madina Insurance Company SAOC
• Al Nisr Insurance Company
• Arabia Falcon Insurance Company SAOG
• AXA Insurance (Gulf) BSC (c)
• Dhofar Insurance Company (S.A.O.G.)
• Iran Insurance Company
• Life Insurance Corporation (International)
• MetLife ALICO Insurance Co.
• Muscat Insurance Company SAOG
• National Life & General Insurance Company SAOC
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• New India Assurance Co Ltd, The
• Oman Insurance Company - Oman Branch
• Oman Qatar Insurance Company
• Oman United Insurance Company SAOG
• Omani Unified Bureau for the Orange Card (S.A.O.C.)
• Orient Insurance Company
• Royal & Sun Alliance Insurance Oman SAOC
• Saudi Arabian Insurance Company
• Vision Insurance SAOC
• Zurich Insurance Middle East S.A.L (Oman Branch)

Zdroj: Middle East Insurance Review 05/2019

1.7 Daňový systém

Nejvýznamnější z mála daní v Ománu je daň ze zisku společností, která má rovnou sazbu 15 % a je aplikována od vstupu
Ománu do WTO i na subjekty vlastněné zahraničním kapitálem, kde byla dříve uplatňována sazba ve výši 30 %. Na zisky z
těžby a prodeje ropy je uplatněna zvláštní daň ve výši
55 %.

V roce 2017 byla zrušena daňová výjimka pro malé daňové poplat (podnikatele a firmy). Daň nyní činí 3 % pro firmy,
jejichž kapitál něpřeshuje 50.000 OMR, hrubý příjem nepřekročí 100.000 OMR a počet zaměstnanců v daňovém roce
nepřekročí 15. Tato výjimečná pravoidla se nevztahují na obory podnikání námořní a letecké přepravě, těžbě přírodních
zdrojů, bankovnictví, pojišťovníctví a finanční služby, koncese na poskytování veřejných služeb a nebo další aktivity dle
posouzení ministerstva financí po schválení vládou.

Daň ze mzdy ani daň z přidané hodnoty neexistuje, taktéž neexistují daně z nemovitostí, kapitálu atd.

Při úhradě služeb poskytovaných zahraničními subjekty mimo Omán se strhává 10% tzv. Witholding Tax, např, při platbě
za ochrannou známku, licenci apod., od r. 2017 platí tato daň rovněž pro dividendy, úroky a platby za služby. Při převodu
nemovitostí se platí 5% kolkovné (Stamp Duty). Podrobnosti k daňovému systému Ománu jsou uvedeny na stránkách
PWC.

Od 1. 1. 2019 se původně počítalo se zavedením DPH (pravděpodobně v obecné výši 5 %) a se zavedením zvláštních daní
(excise tax) na tabák, alkohol a sycené nápoje (viz další země regionu), nicméně tento termín byl odložen a doposud není
známo, kdy budou tyto daně zavedeny (pravděpodobně ještě v r. 2019).

Zvláštní kapitolou jsou potom tzv. municipální daně (municipal tax) - za pronájem nemovitostí 3 %, hotelová taxa z
obsazenosti 5 %, daň pro kina a divadla 10 %.

Turisté, kteří bydlí v hotelích musejí počítat s tím, že ke standardní ceně za ubytování bude připočtena tzv. turistická daň
ve výši 4 %le poplatek za služby ve výši 8 %. O tyto položky je při kalkulaci ubytování nutno cenu ubytování navýšit.
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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

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 55,497 50,718 31,927 24,425 32,904

Dovoz 34,331 29,303 29,007 23,260 26,435

Saldo 21,166 16,387 2,920 1,165 6,469

v mld. USD (1 USD = 0,385 OMR) Zdroj: World Bank - World Integrated Trade Solution WITS a Central Bank of Oman
05/2019

Podle dostupných údajů z Národního statistického úřadu (National Center of Statistics and Information) bylo do Ománu
investováno v roce 2017 24 mld. USD. Největším investorem byla Velká Británie. Lze všk očekávat, že největším ivestorem
se za rok 2018 a v letech následujících stane Čína, která mohutně investuje v nové investiční zóně Duqm (SEZAD). Zde
vybudovala již silnice a další infrastrukturní stavby, očekává se dokončení výstavby montážního závodu na automobily a
elektrárny. Kuwait Petroleum rnational hodlá vybudovat v téže zóně rafinérii.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz ze světa do Ománu v r. 2017 (10 nejvýznamnějších vývozců do Ománu)

země import (mil. EUR) %

celkem 27 937

Spojené arabské emiráty 9 930 35,54

USA 7 759 27,77

EU28 1 977 7,08
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Brazílie 1 126 4,03

Čína 1 063 3,80

Indie 879 3,15

Saúdská Arábie 819 2,93

Jemen 765 2,74

Japonsko 572 2,05

Bahrajn 398 1,42

Vývoz do světa z Ománu v r. 2017 (10 nejvýznamnějších dovozců z Ománu)

země export (mil. EUR) %

celkem 26 498

Čína 11 568 43,66
Spojené arabské emiráty 2 925 11,04

J. Korea 2 103 7,94

Taiwan 1 222 4,61

Saúdská Arábie 1 117 4,22

Japonsko 1 056 3,99

Írán 610 2,30

Indie 549 2,07

Malajsie 474 1,79

EU28 392 1,48

Vývoz z EU do Ománu v roce 2018 (EUR)

Velká Británie 1 124 740 828
Německo 792 370 424
Itálie 671 574 782
Nizozemsko 484 994 026
Francie 382 565 707
Španělsko 217 993 820
Belgie 174 233 116
Švédsko 148 450 731
Dánsko 117 246 000
Irsko 69 753 788
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Polsko 63 575 163
Rakousko 61 460 928
Česká republika 50 836 712
Rumusnko 37 047 747
Slovensko 35 119 544
Finsko 22 964 542
Slovinsko 22 417 935
Řecko 13 895 418
Bulharsko 11 339 001
Maďarsko 9 908 468
Portugalsko 9 800 538
Malta 6 835 357
Kypr 4 551 255
Lucembursko 2 673 099
Estonsko 2 614 000
Litva 1 750 686
Lotyšsko 1 340 930
Chorvatsko 1 278 821

Dovoz z Ománu do EU v roce 2018 (EUR)
Nizozemsko 233 785 084
Velká Británie 123 764 226
Francie 83 783 233
Itálie 83 669 091
Švédsko 53 409 193
Německo 33 000 373
Řecko 29 698 978
Španělsko 24 292 068
Rumunsko 14 145 854
Belgie 13 433 360
Česká republika 12 561 259
Slovinsko 12 162 975
Dánsko 6 747 332
Maďarsko 6 078 756
Irsko 4 620 341
Estonsko 4 380 791
Polsko 2 658 519
Rakousko 1 990 511
Portugalsko 1 630 563
Finsko 1 585 139
Bulharsko 1 040 706
Malta 608 669
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Litva 290 601
Chorvatsko 263 617
Kypr 234 294
Lotyšsko 17 859
Slovensko 14 292
Lucembursko 3 272

Zdroj: Evropská komise, Eurostat 05/2019

V roce 2009 uzavřel Omán Dohodu o volném obchodu s USA.

2.3 Komoditní struktura

Dovoz do Ománu (nejvýznamnějších položek, řazeno dle dat z r. 2017, r. 2018 odhad)

USD 2014 2015 2016 2017 2018
celkem 29,303,100 29,007,335 23,260,012 20,130,901 20,153,013
strojírenské
výrobky,
mechanická
zařízení,
nukleární
reaktory, kotle a
jejich díly

3,291,948 3,823,193 3,127,618 2,795,112 2,892,049

vozidla jiná než
kolejová či
tramvajové
podvozky, a
jejich součásti a
díly

6,446,084 4,232,423 2,609,714 2,222,657 3,181,008

elektrické stroje
a přístroje a
jejich součásti,
záznamová a
reprodukční
zařízení

1,759,995 2,004,390 1,729,355 1,455,956 1,599,702

letadla, vesmírné
lodě a jejich
součásti

150,187 369,283 344,877 1,182,062 1,638,566

výrobky z ocele a
železa

1,120,632 1,292,334 1,189,312 1,074,942 899,614

perly, drahokamy
a
polodrahokamy,

447,367 845,031 940,377 1,033,075 93,171
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vzácné kovy
ocel a železo 1,263,804 996,083 938,615 801,087 380,209
minerální paliva,
minerální oleje a
produkty jejich
destilace,
bitumenové
substance atd.

1,904,250 3,461,119 2,019,368 698,055 1,818,483

rudy, struska a
popel

1,055,232 496,762 347,414 624,652 522,429

plasty a výrobky
z nich

770,344 846,2 707,069 573,378 366,708

Vývoz z Ománu (nejvýznamnějších položek, řazeno dle dat z r. 2017, r. 2018 odhad)

USD 2014 2015 2016 2017 2018
celkem 50,718,324 31,926,531 24,454,713 28,947,293 36,933,329
minerální paliva,
minerální oleje a
produkty jejich
destilace,
bitumenové
substance atd.

42,367,787 19,794,049 15,493,342 20,963,266 30,352,357

vozidla jiná než
kolejová a jejich
díly a
příslušenství

37,704 4,191,367 2,432,620 1,045,810 56,508

organické
chemikálie

1,589,086 1,122,767 887,293 984,475 1,618,742

rudy, struska a
propel

708,801 380,858 128,243 800,272 465,499

železo a ocel 578,635 512,571 443,584 588,859 496,786
hliník a výrobky z
něj

972,017 881,326 617,468 475,311 799,389

hnojiva 658,061 684,227 503,179 467,093 557,055
plasty a výrobky
z nich

921,02 727,462 378,673 401,625 806,958

elektrické stroje
a přístroje a
jejich součásti,
záznamová
zařízení zvuku,
reproduktory,
televize ad.

402,386 462,781 391,422 346,306 55,098

stroje, strojní
zařízení,
nukleární
reaktory, kotle;

408 187,403 340,637 303,804 91,4
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jejich součásti

Zdroj: International Trade Statistics (ITC) 05/2019

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

S cílem diverzifikace uvolnil stát značné prostředky na vybudování speciálních ekonomických a průmyslových zón.
V současné době existují čtyři takové free zóny. První z nich – a ve své velikosti zdaleka nejrozsáhlejším projektem ze
všech ománských speciálních zón – je speciální ekonomická zóna Duqm (Duqm Special Economic Zone -
https://duqm.gov.om/) zhruba 1000 km jižně od Maskatu. Zde vzniká velký námořní přístav a industriální zóna
s komplexní infrastrukturní vybaveností. Výhodou je vzdálenost pouhých několika desítek kilometrů od hlavních
námořních tras v Arabském moři. Prvními investory jsou zejména čínské a indické firmy, v zóně by měla vzniknout i výroba
potravin Nestlé.

Druhá investiční zóna je v Soharu (Sohar Port and Freezone - http://www.soharportandfreezone.com/en) zhruba 200 km
severně od hlavního města Maskatu.

Další méně významné zóna je v Al Mazunah cca 4 km od jemenských hranic a (http://www.almazunah.com/). Tato má
význam zejména díky blízkosti k jemenským hranicím.

Čtvrtá - avšak nikoliv podle významu - je investiční zóna v Salalah (Salalah Free Zone - http://www.sfzco.com/en/home),
které čeští turisté znají spíše jako turistickou přímořskou destinaci.

Investice v Ománu jsou jednou z významných příležitostí pro české firmy a z ománské strany jsou prakticky stálým
tématem veškerých jednání jak zástupců velvyslanectví v Rijádu, tak i ekonomických misí z České republiky. V té
souvislosti je nutno zdůraznit, že přímá investice v Ománu může otevřít díky přímým vztahům s ománskými podnikateli
dveře nejen na ománský trh, ale i do celého přilehlého regionu, a to nejen Arabského poloostrova, ale i Íránu či Indie.

Ománská vláda nabízí pro investice řadu pobídek. Ve speciálních zónách je povoleno 100% vlastnictví zahraničními
subjekty. Investor je na dobu 10 let osvobozen od daní. Zóna je rovněž bezcelní. Jistou výhodu lze spatřovat i v tom, že
v zónách platí mírnější pravidla tzv. omanizace, tj. povinného zaměstnávání místních obyvatel. Standardní kvóty pro
povinné zaměstnávání Ománců se liší podle oborů od 10 do 65 %. Pro speciální zóny platí ona nejnižší hranice, tj. 10 %.

Za účelem podpory investic založila ománská vláda specializovanou organizaci Ithraa. Ve své podstatě je tato státní
organizace kombinací českého Czechinvestu a Czechtradu, neboť druhým pilířem je rovněž podpora ománského exportu.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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mil. USD 1 612 1 287 -2 172 1 680 1 867

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 05/2019

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

The World Bank's ―Doing Business 2013 Report zařadila Omán na 78. místo (postup o 2 příčky v meziročním srovnání) z
celkem 190 zemí světa z pohledu přijatelnosti obchodního prostředí pro zahraniční investory. The World Competivness
Report 2018 zařadilo World Economic Forum Omán na 47. místo z pohledu globální konkurenceschopnosti (ČR se
umístila na 29. místě). The 2018 Heritage Foundation Index of Economic Freedom zařadil Omán na 88. místo ze 186 zemí.

Vstup zahraničního kapitálu je podporován řadou investičních pobídek a státní agenturou Ithraa (Podrobnosti jsou
uvedeny na internetových stránkách agentury Ithraa). Většinový, případně až 100% podíl zahraničního investora v
podniku vyžaduje určitou minimální hodnotu investice, větší přínos pro rozvoj národního hospodářství a schválení
ministerstvem průmyslu a obchodu. Repatriace kapitálu a zisku není omezena. Jsou nabízeny až desetileté daňové úlevy a
bezcelní dovoz materiálu a strojů k realizaci investice.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Velvyslanectví zemí v EU v Ománu (Maskat):

• Francie
• Itálie
• Kypr
• Německo
• Nizozemsko
• Španělsko
• Velká Británie
• Rakousko (znovuotevření velvyslanectví po cca 6 letech)
• Maďarsko (funguje od r. 2018)
• Rumunsko (příprava na otevření v r. 2019)
• Zdroj: Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman – pouze arabsky

Honorární konzuláty:

• Belgie, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Česká republika

Honorární konzulát České republiky v Maskatu

honorární konzul: Mr. Qais Al Khalili

adresa: Penthouse Floor, Bldg. no 433, Way 4006, Block 240, Al Gubrah, Muscat, Sultanate of Oman
tel.: +968 220 35 000 (linka 1111)
fax:+968 244 97 130
email: consul_muscat@outlook.com
úřední hodiny: pondělí, 11:00 - 13:00

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vývoz z EU do Ománu

hodnota v EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU28 3 837 409 037 3 648 101 888 4 585 319 933 4 172 756 064 5 706 494 493 4 543 333 366
Velká Británie 469 997 634 504 191 325 605 543 727 575 331 954 2 044 425 289 1 124 740 828
Německo 743 061 719 685 651 483 934 484 433 831 479 075 908 329 979 792 370 424
Itálie 434 488 307 421 020 666 651 080 171 815 732 769 654 623 293 671 574 782
Nizozemsko 320 875 868 324 280 165 361 678 683 340 496 820 578 345 117 484 994 026
Francie 623 769 334 624 453 228 473 005 333 344 698 060 375 370 084 382 565 707
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Španělsko 396 689 478 303 389 187 509 102 862 428 737 418 258 867 688 217 993 820
Begie 187 872 194 149 852 283 161 592 429 161 213 071 143 294 361 174 233 116
Švédsko 159 360 992 156 706 278 193 438 584 114 113 163 104 729 913 148 450 731
Dánsko 105 476 672 105 098 948 110 258 755 102 849 695 110 113 189 117 246 000
Irsko 56 168 922 50 617 962 65 474 806 75 279 760 65 703 872 69 753 788
Polsko 71 412 925 48 401 833 37 780 993 45 469 158 111 120 166 63 575 163
Rakousko 81 795 011 102 472 575 111 113 848 89 887 313 92 084 409 61 460 928
Česká
republika

20 450 327 34 478 361 64 361 725 85 385 588 74 128 598 50 836 712

Rumunsko 26 411 489 30 166 017 38 465 828 23 878 049 28 040 681 37 047 747
Slovensko 15 411 986 20 012 369 16 765 642 23 887 228 35 380 439 35 119 544
Finsko 18 969 490 17 279 260 119 796 918 26 939 866 28 375 666 22 964 542
Slovinsko 4 236 158 4 230 222 7 565 486 12 358 436 15 797 390 22 417 935
Řecko 29 191 697 7 343 743 9 797 694 18 502 838 11 838 002 13 895 418
Bulharsko 19 183 773 18 980 388 36 604 369 6 279 867 9 258 418 11 339 001
Maďarsko 10 394 001 8 081 929 18 770 426 12 496 684 10 028 032 9 908 468
Portugalsko 25 633 063 12 098 381 20 303 103 18 464 257 18 671 687 9 800 538
Malta 5 827 598 6 122 722 8 918 494 4 873 302 7 887 753 6 835 357
Kypr 4 287 841 6 321 298 4 707 938 4 355 138 3 930 845 4 551 255
Lucembursko 1 331 176 1 360 395 1 444 274 2 056 251 3 659 281 2 673 099
Estonsko 1 804 117 1 809 181 1 104 986 677 104 1 903 223 2 614 000
Litva 1 232 497 1 630 963 2 441 105 2 339 116 1 546 908 1 750 686
Lotyšsko 986 363 811 925 1 000 020 2 369 558 1 694 100 1 340 930
Chorvatsko 1 088 405 1 238 801 18 717 301 2 604 526 7 346 110 1 278 821

Dovoz z Ománu do EU

hodnota v EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU28 1 036 335 134 672 594 879 636 919 580 398 791 664 387 374 133 749 870 956
Nizozemsko 129 356 991 140 483 329 153 273 617 74 089 012 76 931 828 233 785 084
Velká Briánie 90 500 141 136 148 948 93 559 862 81 820 667 99 473 681 123 764 226
Francie 198 521 365 76 450 781 55 232 008 22 334 898 21 320 180 83 783 233
Itálie 139 074 567 38 859 255 76 795 923 50 210 859 56 293 922 83 669 091
Švédsko 1 250 977 1 081 717 1 219 057 1 312 155 871 515 53 409 193
Německo 46 431 571 47 660 285 33 926 851 26 404 897 26 718 490 33 000 373
Řecko 92 308 631 1 611 149 3 327 904 1 606 721 2 061 492 29 698 978
Španělsko 152 549 873 53 831 243 77 659 939 22 399 541 34 856 964 24 292 068
Rumunsko 24 237 405 16 630 508 7 009 093 43 283 472 8 098 112 14 145 854
Belgie 84 683 712 59 447 032 9 511 249 12 464 419 11 759 647 13 433 360
Česká
republika

11 230 035 8 802 093 11 170 474 9 400 956 10 258 196 12 561 259

Slovinsko 12 672 410 20 207 476 1 611 813 5 122 293 350 803 12 162 975
Dánsko 5 121 406 26 918 745 5 351 092 9 243 282 5 803 050 6 747 332
Maďarsko 11 229 031 7 521 236 15 627 651 14 086 783 12 270 998 6 078 756
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Irsko 5 696 932 6 801 128 6 091 653 6 253 948 5 139 835 4 620 341
Estonsko 273 269 659 15 146 159 244 160 797 4 380 791
Polsko 7 289 720 12 930 008 8 507 508 11 238 250 7 326 134 2 658 519
Rakousko 5 996 528 1 903 115 1 789 098 1 218 988 1 017 785 1 990 511
Portugalsko 6 037 868 1 301 666 8 889 648 1 099 563 2 526 524 1 630 563
Finsko 256 930 70 865 200 086 189 861 372 765 1 585 139
Bulharsko 10 040 511 7 538 967 221 227 2 961 011 1 929 168 1 040 706
Malta 196 057 348 739 442 718 191 536 41 605 608 669
Litva 548 126 1 018 703 57 535 274 227 616 286 711 290 601
Chorvatsko 121 791 3 554 009 984 735 738 200 372 889 263 617
Kypr 669 532 416 743 628 178 445 415 965 749 234 294
Lotyšsko 21 242 : 348 543 : 89 925 17 859
Slovensko 15 866 504 45 831 6 425 69 196 14 292
Lucembursko 2 647 1 055 976 5 943 402 281 652 6 172 3 272

Zdroj: Eurostat 05/2019

S ohledem na členství země v GCC nemá Omán uzavřenu obchodní dohodu s EU. Omán má FTA uzavřen s USA.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

viz bod 4.6 následující kapitoly.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v CZK Vývoz Dovoz Obrat Bilance
2014 949 452 79. 178,4 254 461 88. 79,5 1 203 913 86. 141,2 694 991
2015 1 747 835 71. 184,1 327 937 89. 128,9 2 075 772 77. 172,4 1 419 898
2016 2 304 227 64. 131,8 269 262 92. 82,1 2 573 489 75. 124,0 2 034 965
2017 1 958 721 67. 85,0 344 864 93. 128,1 2 303 585 76. 89,5 1 613 857
2018 1 309 907 76. 66,9 435 290 86. 126,2 1 745 197 82. 75,8 874 617
Zdroj: Minierstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad 05/2019

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Ománu

Kód zboží (SITC3) Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)

781 Automobily osobní aj. vozidla pro
dopravu osob

415 173

752 Zařízení k automat. zpracování dat,
jednotky periferní

264 332

593 Výbušniny a výrobky pyrotechnické 74 220

699 Výrobky z kovů základních jn. 37 442

772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů
elek., odpory aj.

36 940

625 Pneumatiky pryžové a duše 34 481

874 Přístroje měřící, kontrolní,
analyzační, řídící jn.

33 813

663 Výrobky z nerostů jn. 26 588

741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich
díly jn.

24 340

812 Výrobky techniky zdravotnické,
instalační, vytápěcí

22 856
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Dovoz z Ománu

Kód zboží (SITC3) Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)

784 Díly a příslušenství vozidel
motorových

308 238

684 Hliník 87 727

553 Voňavky, přípravky kosmetické a
toaletní (bez mýdel)

23 527

741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich
díly jn.

2 499

542 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 2 225

821 Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj.
nábytek čalouněný

1 596

752 Zařízení k automat. zpracování dat,
jednotky periferní

1 583

034 Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené
nebo zmrazené

1 346

812 Výrobky techniky zdravotnické,
instalační, vytápěcí

1 056

764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro
zázn.,reprod.zvuku,obrazu

658

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad 05/2019

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky Českého statistického úřadu a České národní banky vzájemnou výměnu služeb mezi ČR a Ománem nevykazují.

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

Aktivity českých firem nejsou v Ománu příliš výrazné, většina vývozu jsou subdodávky pro realizaci velkých energetických
a dalších infrastrukturních projektů zajišťované v ČR usídlenými dceřinými či sesterskými společnosti velkých
nadnárodních firem.

Samostatným subjektem v českém vlastnictví je společnost Stratox ME, která se zabývá digitální transformací ománských
firem.

Výrazně aktivní je na trhu společnost Agile-Europe s.r.o., která v současné době realizuje kontrakt uzavřený se státní
společností Petroleum Development Oman ve výši 7 mil. USD na dodávku instalaci solárních panelů na ropné vrty (3000
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stanic zdrojů pro zařízení na monitorování případných poruch ropných čerpadel) s tím, že nadále průběžně instaluje další
aplikace požadované zákazíkem. Z toho důvodu má firma v Ománu rovněž svého stálého reprezentanta.

Dále uspěla v Ománu společnost EGE, která podepsala v roce 2011 kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné
stanice.

Fa Sellier-Bellot postavila ve spolupráci sománskými partnery v Ománu linku na výroby munice.

K nevětším vývozcům patří Hyundai a Škoda Auto (cca 500 vozů ročně), Barum Continental, Evraz Vítkovice, FoxConn,
ABB.

V posledních letech vzrůstá silně zájem ománské strany po transferu technologií a výstavbě výrobních závodů v
investičních zónách (Sohar, Duqm, Salalah).

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce neexistuje na mezistátní úrovni mezi Ománem a ČR zatím žádná smluvní
základna.

V prosinci roku 2004 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a ománskou Obchodní a
průmyslovou komorou (Agreement of Cooperation between the Economic Chamber of the Czech Republic and the Oman
Chamber of Commerce and Industry), na kterou navázalo memorandum o spolupráci z dubna 2019.

V červnu 2012 došlo v Praze k prvnímu kolu jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se uskutečnilo
v Ománu v prosinci 2012, dohoda je od 06/2013 na české straně připravena k podpisu, na ománské straně probíhá
předpodpisové schvalovací řízení.

V únoru 2016 pak bylo podepsáno memorandum mezi Svazem průmyslu a dopravy České republiky a ománskou
Obchodní a průmyslovou komorou.

Memorandum o konzultacích mezi MZV obou území bylo dojednáno v roce 2009 a návazně na to tyto konzultace v
následujících letech proběhly.

Dohoda o letecké přepravě byla podepsána dne 25. 3. 2019.

V jednání je rovněž bilaterální bezvízová dohoda pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Omán si rozvojovou pomoc neposkytují.

Omán byl příjemcem rozvojové pomoci z různých fondů, ať už se jedná o fondy arabské či islámské či fondy konkrétně
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určené některými zeměmi na rozvoj některého z oborů ománského hospodářství (v minulosti to byla např. japonská
podpora rozvoje ománského rybářství či United States Agency for International Development pro rozvoj ománského
privátního podnikatelského sektoru). Omán byl též jednou ze zemí, která byla přímo zmiňována v dokumentech
Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation
Instrument (DCECI)) v plánech na léta 2007 – 2013. Byl zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce
v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního. V
plánu na léta 2014-2020 již Omán zmiňován není.

V roce 2008 získal Omán celkem 31,9 mil. USD, z toho od mezinárodních organizací OSN celkem 6,4 mil. USD a od
jednotlivých zemí 3,76 mil. USD. Z toho USA poskytly 1,43 mil. USD, Francie 0,7 mil. USD, GB 0,56 mil. USD, Německo 0,47
mil. USD, Japonsko 0,45 mil. USD, Nizozemsko 0,13 mil. USD a Austrálie 0,04 mil. USD. Dlouhodobě bylo nejvýznamnějším
donorem bilaterální rozvojové pomoci Japonsko.Přijímaná rozvojová pomoc činila v roce 2009, podle údajů Světové
banky celkem 212 mil. USD (včetně úvěrů s rozvojovým prvkem). Další oficiální rozvojová pomoc není indikována. (Zdroj:
statistiky Světové banky, poslední údaje dostupné k 10/2012)

Od roku 2010 nejsou k dispozici žádné údaje o rozvojové pomoci pro Omán.

Mezi poskytovatele rozvojové pomoci není Omán zařazen.
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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

Omán má jednoznačný zájem na diverzifikaci ekonomiky. Zatím účelem byl vypracován plán, nazývaný Tanfeedh. O něm
se anglicky lze dočíst více na stránkách Supreme Council of Planning. Kompletní prezentace je ke stažení na stránce téže
instituce. Zde jsou pak podrobně popsány jednotlivé perspektivní obory od výroby přes logistiku až po turistický sektor.

Z jednotlivých komodit lze jmenovat např. zdravotnické prostředky a nábytek, dodávky pro dopravní a energetickou
infrastrukturu, dodávky zařízení pro povrchovou těžbu, výrobu cementu, tvárnic, výrobu keramických a mramorových
dlaždic a obkladů atd., zařízení pro turistický ruch (hotely, turistické vesnice, nákupní a zábavní střediska, relaxační
střediska) a jejich doprovodné infrastruktury (čističky odpadních vod, spalovny odpadu, vybavení) apod.

Omán se výrazně začíná orientovat na transfer technologií a přímé investice do výroby vOmánu.

Energetika

V zhledem k ambicióznímu programu vlády na diverzifikaci ekonomiky má být do budoucna vybudována řada
průmyslových závodů z oblasti zpracování ropy a zemního plynu (výroba polyetylénů, močoviny atd.)Perspektivní jsou
zejména dodávky zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů - Omán vyhlásil záměr na výstavbu několika
fotovoltaických elektráren. V současné době se fotovoltaické články využívají zejména pro napájení komunikačních
zařízení na ropných vrtech v odlehlých oblastech, kde neexistuje energetická distribuční síť. Dalšími možnosti jsou v
dodávkách měřících a rozvodných zařízení pro nergetické sítě. Primárním záměrem ománské vlády je u nové výstavby
dosáhnout úspor ve spotřebě energií a vody, tedy stavět energeticky úsporné stavby a zajistit dokonalou měřitelnost
spotřeby elektrické energie a vody. V této oblasti již byla navázána spolupráce mezi českými a ománskými technickými
univerzitami, na ománském trhu se rovněž představili čeští výrobci. Stejně tak se vysoké školy dohodly na spolupráci
v oblasti vodohospodářství v oblastech Ománu, které trpí nedostatkem vody a nové české technologie by mohly pomoci
tuto otázku řešit.

Turistika

V turistickém sektoru hledá Omán zahraniční investory. Je otázkou, zda-li se tací najdou mezi českými podnikateli,
nicméně s výstavbou turistických kapacit se otevírají možnosti i pro české firmy z řady souvisejících oborů od stavebních
materiálů, dekorací či osvětlovacích těles. Existuje řada příkladů z okolních zemí, kde se české firmy prosadily do projektů
turistických center a hotelů. Ostatně, právě z těchto důvodů má řada českých firem své pobočky ve Spojených arabských
emirátech, odkud obchodně obsluhují celý region. a to se jeví jako dobrá šance pro průnik do Ománu. Pokud jde o novou
výstavbu, je pravděpodobně nejvhodnější cestou přímá spolupráce s architekty či designéry, byť tito mnohdy působí ve
velkých světových centrech, např. v Paříži či Londýně.

Infrastrukturní projekty

Omán intenzivně buduje infrastrukturu. Zakládání nových průmyslových odvětví v současnosti předchází rozsáhlé
budování infrastruktury - letiště, přístavy, silnice, železnice, produktovody, elektrárny, odsolovací stanice a rekonstrukce a
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rozšíření elektrické sítě. Jakékoli dodávky pro silniční, železniční a energetickou infrastrukturu mají proto perspektivu.
Nejlépe je to vidět na příkladu budování silniční sítě. Velmi silné jsou v této oblasti zahraniční firmy, jako příklad můžeme
uvést třeba rakouský Strabag. Ománská pobočka této firmy získala například zakázku na silniční infrastrukturu v nové
investiční zóně Duqm, staví však v Ománu krom silnic i další projekty, např. přehradní hráze či přístavní stavby.
S výstavbou silniční sítě souvisí rovněž řada možností dodávek pro české společnosti. Jednou z takových možností je
možnost dodávek osvětlení ulic a silnic, kde se prosazují úsporná řešení za aplikace LED diod či automatizace řízení
městské dopravy a další příslušenstvílniční síť. Omán nadále intenzivně uvažuje o realizaci minimálně vnitrostátní
železniční dopravy (s budoucí návazností na sousední země).

Stavebnictví

Kromě výše zmíněné výstavby turistických resortů a hotelů probíhá v Ománu rovněž intenzivní bytová výstavba.

Zdravotnictví

Velmi aktuální otázkou pro ománské zdravotnictví je zajistit širokou dostupnost zdravotnické péče pro veškeré
obyvatelstvo. To je poměrně složité zejména v poměrně rozlehlých vnitrozemských oblastech s nízkou hustotou
obyvatelstva. Za tím účelem vznikl plán vybudování sítě nemocnic a poliklinik. Zde se samozřejmě naskýtá šance i pro
české výrobce, z nichž někteří, jako například Linet, jsou již na trhu etablováni. Někteří další čeští výrobci fungují jako
subdodavatelé do komplexních zdravotnických projektů zahraničních firem, např. rakouské fy Vamed.

Nezanedbatelnou otázkou pro zajištění řádné zdravotnické péče obyvatelstva je rovněž vzdělávání lékařů a dalších
zdravotnických specialistů. V posledních dvou letech se postupně daří zejména ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
v Praze otevírat dveře ománským absolventům zdravotnických oborů pro postgraduální studium a odborné praxe.

Česká léčebná a lázeňská zařízení mají intenzivní zájem o ománské hosty. Stejně tak je pro obě strany atraktivní výměna
turistů.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Jednotlivé akce s českou účatí jsou uváděny prostřednictvím proexportních webových stránek.

Veletržní akce a konference jsou obvykle pořádány v hlavním městě Maskatu a lze je dohledat na webových stránkách
Oman Convention & Exhibition Center.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Distribuční a prodejní kanály ovládají místní rodinné firmy, které si vybudovaly své postavení a bohatství při exklusivním
zastupování zahraničních firem. V současné době není již exklusivita zákonem požadována a též neplatí požadavek na
51% majoritu místního partnera v dovozní, či distribuční firmě, nebo obchodním zastoupení. V maloobchodě jsou běžné
velké samoobsluhy i obchodní střediska.

Obchodní zastoupení je upraveno zákonem 26/77, tzv. “Commercial Agency Law” ve znění pozdějších předpisů. Zástupce
musí předložit zastupitelskou smlouvu Ministerstvu obchodu a průmyslu spolu s žádostí o registraci obchodního
zastoupení do tzv. Registru obchodních zástupců. Registrace není automatická, ministerstvo může registraci odmítnout,
např. pokud zástupce má již registrováno mnoho jiných zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení musí být před předložením ministerstvu endorsována obchodní komorou, která
potvrzuje, že text smlouvy je v souladu se zákonem, tj. obsahuje předepsané náležitosti, zejména výši provize, předmět
zastoupení a rozsah území pro které platí. Smlouva je ze strany zastoupené zahraniční společnosti velmi obtížně
vypověditelná. Doporučuje se proto uzavírat smlouvy na dobu určitou, nicméně i přesto se její neprodloužení ze strany
zastoupeného neobejde bez kompenzací v případě, že se zástupce nedopustil porušení podmínek smlouvy. Při
vypovězení smlouvy ze strany zastoupeného, proti kterému má zástupce výhrady, může ministerstvo obchodu a průmyslu
zakázat dovoz příslušného zboží do země do doby, než se vzájemné neshody mezi stranami urovnají, resp. do doby, než
dojde k zaregistrování jiného zástupce. Postavení obchodních zástupců při dovozu a distribuci zboží je z hlediska
ministerstva obchodu důležité zejména z toho důvodu, že za výrobce přejímají vůči spotřebiteli záruku.

Pro obchodování se státním sektorem (státní zakázky) není ze zákona povinnost mít v zemi svého zástupce, nicméně jeho
přítomnost je komparativní výhodou.

Převážná většina zahraničních firem, zejména stavebních, má v zemi založeny své pobočky.

Z faktorů ovlivňujících prodej je nejdůležitější výběr kvalitního místního zástupce a časté obchodní návštěvy do teritoria.
Omán, obdobně jako ostatní země GCC není trhem, kde by se obchody uzavíraly na dálku.

Elektronický obchod je aktuálním tématem vlády. Vláda v současné době vyhlásila program digital society a
e-government. Některé nejvíce exponované služby státu jsou přístupné on-line, např. registrace firem nebo žádosti o víza,
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přibývat budou další. Současně probíhá i reforma zákona o elektronickém obchodování. Na služby Business-to-Business
se nyní specializují servery Oman Tradanet LLC a Petroleum Development Oman, Oman LNG a Knowledge Oasis
Muscat.

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

Společnosti, které chtějí importovat zboží do Ománu, musejí mít registraci u místního ministerstva obchodu a průmyslu.
To je podstatná náležitost při hledání místního obchodního partnera.

U některých druhů zboží je třeba speciální licence (živá zvířata a drůbež, alkohol, výbušniny, zbraně, tiskoviny – zakázány
zejména publikace politického či morálně škodlivého charakteru).

Pro uvolnění zboží do oběhu se musí dovozce prokázat rovněž členstvím v Obchodní a průmyslové komoře a příslušná
osoba i zplnomocněním.

Dále je třeba ze strany exportéra vybavit zásilku standardní dokumentací, která nikterak nevybočuje ze zvyklostí, daných
WTO a postačují obvykle i do dalších zemí Perského zálivu:

• platný certifikát výrobce (valid certificate from the manufacturer)
• platná faktura (valid quotation list) – předpokládá se, že bude třeba minimálně ve 3 vyhotoveních, faktura by měla

obsahovat zemi původu, jméno přepravce, značku, druh a množství zboží vč. jeho stručného popisu, váhy a hodnoty
• balící list (packing list)
• přepravní dokumenty při lodní a letecké přepravě (bill of lading nebo airway bill)
• certifikát konformity s místními předpisy (pokud je pro typ zboží vyžadován, a to např. vč. dokumentace o zdravotní

nezávadnosti)
• přepravní manifest (manifest of the shipment - document which contains a detailed description of the cargo).

Doporučuje se vybavit originály dokumentů arabským překladem, který usnadní projednání dovozci.

Obvyklé celní sazby nevybočují nad 10 %. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách Generálního
ředitelství cel Ománské královské policie.

Importní a exportní statistiky jsou dostupné na webových stránkách ománského statistického úřadu (National Centre for
Statistics and Information). Zde lze momentálně získat ve formátu .pdf aktuální statistickou ročenku.

Zde je nutné upozornit, že jednotlivé souhrnné statistické údaje jsou zveřejňovány s poměrně značným zpožděním.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pobočku zahraniční firmy, smíšený podnik, či representační kancelář je nezbytné registrovat v obchodním rejstříku
ministerstva obchodu a průmyslu. Základní informace o procesu registrace jsou na stránkách IFC Doing Business in Oman.
Podrobné informace včetně formulářů jsou uvedeny na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu. Informace o
investičním prostředí či o podmínkách zakládání joint-ventures jsou uvedeny na stránkách Ithraa a výše uvedeného
ministerstva. Majorita místního podílu již není požadována, ve většině případů je dovoleno vlastnit 70% společnosti cizím
kapitálem, u významných investičních projektů stát povoluje až 100% cizí vlastnictví nově zakládané společnosti, nemluvě
o téže možnosti ve specializovaných ekonomických zónách. Minimální základní jmění pro společnost s ručením
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omezeným je 3.000 OR.

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

Formy propagace, marketingu a reklamy odpovídají rozvinutým ekonomikám a využívání hromadných sdělovacích
prostředků pro propagaci je zcela běžné. Pro uvedení zejména spotřebního zboží na trh je nutno investovat prostředky
do reklamy, pro prosazení zboží do obchodních sítí (zejména FMCG=Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové
spotřební zboží.) je nutno počítat stejně jako na ostatních rozvinutých trzích s náklady na slevové akce, na propagaci
v letácích vydávaných obchodní sítí apod.

Vzhledem k převládajícímu islámskému náboženství je vhodné se v propagaci některým tématům vyhnout, například z
politiky, cizího náboženství, sexu nebo konzumace alkoholických nápojů a vepřového masa.

Pro masovou reklamu je možné zvolit některé z místních deníků, které vycházejí v angličtině (Oman Daily Observer, Oman
Tribune, Times of Oman) a arabštině (Oman, Al-Watan, Al-Shabiba), televizi, či některou z mnoha soukromých
rozhlasových stanic.

Důležitou cílovou skupinou jsou mladí lidé od 16 do 25 let, kteří tvoří 50 % Ománců.

Veletrhy a výstavy jsou většinou lokálního charakteru (hůavní regonální se odehrávají v nedalekých Spojených arabských
emirátech), výhodou je skutečnost, že jsou obvykle doprovázeny příslušnou oborovou konferencí a návštěvníci se obvykle
rekrutují spíše z odborné veřejnosti. Nejvýznamnějším výstavištěm je Oman Convention & Exhibition Centre v hlavním
městě Maskatu, na jehož webových stránkách lze nalézt přehled plánovaných akcí. Tamtéž se konají i jednotlivé
samostatné konference bez příslušných výstav.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vzhledem k tomu, že je Omán od roku 2000 členem WTO, má ochranu duševního vlastnictví zapracovanou do své
národní legislativy:

• Law on Trademarks:
• Royal Decree No. 38/2000
• Law on Patents:
• Royal Decree No. 82/2000
• Law on Copyrights:
• Royal Decree No. 37/2000
• Law on Industrial Designs:
• Royal Decree No. 39/2000
• Law on Geographical Indications:
• Royal Decree No. 40/2000

Gestorem pro registraci obchodních známek, patentů a autorských práv je ministerstvo obchodu a průmyslu.

6.6 Trh veřejných zakázek
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Převážná většina větších státních zakázek je vypisována centrální tendrovou komisí, tzv. Tender Board, která je složena z
vyšších státních úředníků (ministr dopravy a komunikací (předseda), ministr regionálních municipalit, ministr životního
prostředí a vodních zdrojů, ministr občanských služeb, ministr práce, náměstek ministra financí, náměstek ministra
průmyslu a obchodu, řada technokratů a expertů).

Ministerstvo obrany, ředitelství policie, kancelář královského dvora Pouze arabsky), rada pro rozvoj ropy a ománské
telekomunikace mají své vlastní tendrové komise.

Tendry jsou vypisovány na státní zakázky převyšující 10.000 OMR, do 1.000.000 OMR o zakázkách rozhodují rezortní
tendrové výbory, nad tuto částku spadají zakázky do kompetence centrální tendrové komise (Tender Board), která
stanovuje podmínky příslušných výběrových řízení, zve účastníky a vyhodnocuje nabídky. Účastníci výběrových řízení by
měli mít místního sponsora nebo partnera, musí být registrováni u ministerstva obchodu a průmyslu a též u Tender
Board. Tender Board však přijímá i nabídky zahraničních firem, které jsou na trhu nové a před podáním nabídky již
nestihly najít místního sponsora. Místní sponzor, či zástupce je v každém případě při účasti v tendru užitečný z důvodu
znalosti místních podmínek a sledování příslušné nabídky v procesu jejího vyhodnocování. S nabídkou je požadován i bid
bond ve výši 2% z nabídkové ceny.

Zakázky jsou ve většině případů udělovány nejnižší nabídce. Cena však není jediným faktorem při udělování zakázky,
důležité jsou zejména minulé reference, zkušenost, finanční zodpovědnost, navržený podíl pro subkontrahování v místě a
procento zaměstnaných Ománců ve firmě (procento omanizace). Firmy zaregistrované v Ománu mají 10% zvýhodnění v
nabídkové ceně (jejich cena může být o 10 % vyšší než je nejnižší nabídka). Pokud se předmět zakázky nevyrábí v Ománu,
nebo ománský produkt nesplňuje požadované technické parametry, produkty nebo služby z ostatních zemí GCC jsou
upřednostňovány oproti zahraničním výrobkům a službám s 5% cenovým zvýhodněním.

Pro účast v tendru je třeba počítat s bid bondem (zárukou za nabídku) ve výši 1-3 %.

Tendry jsou zveřejňovány na stránkách centrální tendrové komise, kde jsou zveřejňovány i udělené zakázky. Dále v Official
Gazette a místním tisku. Přehled vypsaných tendů je k dispozici i na stránkách ománské obchodní komory a na stránkách
organizace Omran.

Na strankách Tender Boardu jsou rovněž k dispozici seznamy registrovaných firem a užitečné návody pro podnikání v
Ománu.

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

Řešení sporu

Vzhledem k odlišnému právnímu systému v zemi a nákladnosti soudních a arbitrážních procesů se doporučuje urovnat
případné spory dohodou stran. Pokud to není možné, resp. není na obou stranách příslušná vůle, je nezbytné spor řešit
pomocí soudu nebo arbitráže.

Řešení sporu prostřednictvím soudu

Uznávání cizích soudních rozhodnutí a jejich přímé vykonání v Ománu je možné v případě, že má daná země s Ománem
uzavřenu reciproční dohodu o uznávání soudních rozhodnutí. Takové dohody má Omán pouze se zeměmi GCC. Pokud se
zahraniční subjekt nehodlá soudit s ománskou stranou v Ománu, má soudní spor u zahraničního soudu smysl pouze v
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případě, že lze ománskému subjektu zabavit majetek v zahraničí.

Pokud se strany rozhodnou řešit spor prostřednictvím ománského soudu, musí v případě obchodních sporů předstoupit
před zvláštní tribunál, tzv. Commercial Court, který je tří instanční (soud první instance, odvolací a nejvyšší). Commercial
Court řeší spor podle obchodního práva ( tzv. Commercial Law, vydané královským dekretem 55/90). Na rozdíl od KSA je
islámské právo šárijá aplikováno pouze na osobní a rodinné spory. Commercial Court je kompetentní řešit spory i v
případě státních zakázek, tj. spory mezi zahraničním kontraktorem a státní institucí.

Řešení sporu prostřednictvím arbitráže

Arbitrážní spory upravuje zvláštní arbitrážní právo, tzv. Oman Arbitration Law, vydané královským dekretem (Royal Decree
No. 47/1997(. Právo upravuje činnost místních arbitráží, mechanismus vymahatelnosti jejich rozhodnutí a potvrzování
rozhodnutí zahraničních arbitráží. Podle zákona si strany mohou vybrat jakékoli právo a kromě domácí též zahraniční
arbitráž. Volba zahraniční arbitráže je však podmíněna tím, že obě strany sporu mají svá sídla v různých zemích. Místní
arbitráže jsou soukromé subjekty a rozhodují spory převážně na základě egyptské verze UNCITRAL.

Pokud jde o vymahatelnost rozhodnutí zahraniční arbitráže, musí být rozsudek potvrzen místním soudem. To se děje bez
problémů v případě, že se jedná o rozsudek arbitrážního soudu z jiné země GCC. Pokud jde o arbitráž mimo zemi GCC,
vymahatelnost takového rozsudku je problematická, a to i přesto, že je Omán členem “Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the 1958 New York Convention), která byla ratifikována 25.2. 1999 v souladu
s královským dekretem 36/98. Omán jednak podepsal New Yorkskou konvenci s výhradou, že sídlo arbitráže musí být v
zemi druhé strany sporu (tedy např. ČR) a dále podle Oman Arbitration Law nesmí být rozsudek v rozporu s “veřejným
pořádkem”.

Řešení investičních sporů

Omán je členem Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů ( International Centre for the Settlement of
Investment Disputes), které řeší spory mezi investorem a státem či mezi státy (nikoli již však již spory mezi soukromými
subjekty navzájem). Příslušná dohoda byla ratifikována královským dekretem 33/95.

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

Úředním jazykem je arabština. V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím
jazykem angličtina. Dalšími nejčastěji používané jazyky vzhledem k vysokému počtu pracovníků z Asie a Afriky (zejména
na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze s nimi dorozumět i jazyky jejich země původu,
tj. např. filipínskými dialekty (tagalog), balúčijsky, urdsky, amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími indickými jazyky
apod.

Místní měnou je ománský rijál, jehož směnný kurs je k americkému dolaru dlouhodobě udržován v poměru 1 USD =
0,3845 OMR. Použití jiných měn v maloobchodním styku není legální ani obvyklé. 1 ománský rijál (OMR) = 1000 bajsa.
Směnu z jiných měn (USD, EUR) je výhodnější provést v některé z nezávislých směnáren spíše než přímo v hotelu (např. 1
OMR : 2,38 EUR oproti 2,52 OMR).

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat
získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně ománského partnera. I při již probíhajícím obchodu je
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vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů. E-mailová komunikace není nejvýhodnější, široce
praktikovaná je komunikace pomocí hlasových nahrávek v aplikaci WhatsApp.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené
krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je tmavá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje
a někdy také datle či halwa (typická místní kořeněná datlová pasta konzistencí připomínající puding). Nejslušnější je si
kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou. Stejně tak se jídlo konzumuje pouze pravou rukou,
pokud je podáváno jídlo tradičním arabským způsobem bez příborů (stoluje se obvykle na zemi). Jakékoliv nápoje se
konzumují též pravou rukou.

Při jednání s ománským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických
podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera
a jeho rodinné poměry známe.

Je vhodné jednání směřovat spíše do dopoledních či naopak do večerních hodin. Není vhodné jednání protahovat nad
obvyklou pracovní dobu, která bývá ve státních institucích obvykle do 14:30 hod.. Na druhou stranu je ománský partner
namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se ománského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné
jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní
přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je ománský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení
plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena
zkratka “H.” a za naším letopočtem zkratka “G.”. Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je
lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší. Pro přepočty dat je velmi
užitečná webová stránka, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským)
kalendářem.

Prodejní doba je obvykle od 10:00 dopoledne až do pozdního večera (21-22:00 hod.) a není přerušována na motlitby.
Řada větších potravinářských obchodů mimo shopping mally (např. Al Fair) má otevřeno 24 hod.. Sortiment je i pro
Evropana poměrně standardní s větším výběrem asijských či britských potravin.

Mezi sváteční dny se řadí dny v závěru postního měsíce ramadánu (Eid al Fitr), svátky jsou obvykle čtyřdenní. Další
čtyřdenní svátky nastávají 10. den 12. měsíce (Dhu al-Hijjah). Významnými svátky jsou těž 11. (státní svátek nezávislosti) a
12. listopad (narozeniny sultána Qabúse). Tyto uvedené svátky moht prodloženy např. na celý pracovní týden. Podrobnější
informace o státních svátcích lze nalézt např. na některých věřených webových stránkách, které se tomuto tématu věnují.
Je nutno brát na zřetel, že řada svátkú se řídí islámským hijri kalendářem a jsou přitom oproti gragoriánskému kalendáři
pohyblivé.
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6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza vystavují ZÚ Ománu nebo pasové kontroly na ománských hraničních přechodech.

Omán nemá zřízen zastupitelský úřad v České republice. V otázce víz a případných dalších informací je nutné se obracet
na zastupitelský úřad Ománu v Rakousku na adrese Währinger Strasse 2-4/24-25, A-1090 Wien, Österreich, tel.: 0043 1
3108643 nebo 3108644 nebo 3108684, fax 0043 1 3107268.

Podrobnosti o ománských vízech jsou uvedeny na internetových adresách www.rop.gov.om. V zásadě může český občan
získat víza na zastupitelském úřadu Ománu nebo při vstupu do země (tzv on-arrival v přístavu, na letišti), přičemž je
předem nutná elektronická registrace. Jednorázové vízum může být využito po dobu 6 měsíců pro pobyt nepřesahující
délku jednoho měsíce od doby vstupu na ománské území. Toto vízum je prodlužitelné o jeden měsíc na generálním
ředitelství pro pasy a trvalý pobyt (Directorate General for Passports and Residence) či jeho pobočce (obvykle ve
správních městech provincií či oblastí). Vízum pro vícenásobný vstup do země (Multiple Entry Visa) lze získat obdobným
způsobem, je platné obvykle na dobu 3 měsíců (maximálně na dobu jednoho roku) od data vydání a jednorázový pobyt
nesmí přesáhnout 30 dní od vstupu do země. 30denní (či jiná ve vízu vyznačená) lhůta však platí i u víza delšího
vícenásobného, přičemž více vstupů je nutno uskutečnit od prvního data vstupu do Ománu do oněch 30 dnů. Vízum není
prodlužitelné.

Při žádosti o pracovní pobyt se požaduje rovněž pozvání sponzora (ománského zaměstnavatele), dopis vysílající
organizace z ČR, zdravotní zpráva, 2 pasové fotografie a úhrada správního poplatku.

Odkazy na ZÚ cizích zemí pro ČR (a naopak ČR v zahraničí) jsou na internetové adrese www.mzv.cz v kapitole “O
ministerstvu”, podkapitola „adresář diplomatických misí“. Specifické podmínky cestování do teritoria jsou uvedeny rovněž
na stránkách MZV.

Riziko infekčních onemocnění je nízké. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A i B, břišnímu tyfu a
meningitidě. Další údaje např. www.travmed.com, www.who.int a mnoho dalších webových stránek, zabývajících se
cestovní medicínou. Malárie se v oblasti vyskytuje omezeně. Výskyt malárie je občas zaznamenán v jihozápadních
oblastech Ománu. Konzumovat je nutné zásadně balenou pitnou vodu, vodu ve veřejné síti či z místních (obvykle
horských) pramenů nelze evropskému cestovateli doporučit, pro účely základní hygieny je však obvykle bezproblémová.
Potraviny jsou pro konzumaci v zásadě bezpečné, je vhodné se vystříhat konzumace takových druhů ovoce či zeleniny, u
kterých nelze zajistit dostatečné omytí a které pocházejí z dovozu z rizikovějších zemí (např. hlávkový salát, jahody). Při
nákupech v obchodech je vhodné sledovat expirační dobu potravinových výrobků, expirační doby bývají v některých
případech odlišné od běžných českých.

Pozor je třeba při dovozu a používání dronů. Je třeba získat licenci, podrobněji lze podmínky nastudovat na stránkách
Public Authority of Civil Aviation.

V Ománu lze celkem bezproblémově pronajmout auto, pokud máte mezinárodní řidičský průkaz či řidičský průkaz n ze
zemí GCC. V řadě případů může být pronájem auta výhodnější než cesty taxi. Obykle se sazby pohybují od 15 OMR za
malý vůz (např. Toyota Yaris), v ceně je i 200 volných km na den. Hlavní silniční síť je velmi vysoké kvality a je dobře zá i v
angličtině. Do horských oblastí je lépe pronajmout terénní vůz, řada cest není běžným osobním automobilem sjízdná. Lze
též využít nabídek řady cestovních kanceláří.

Do pouštních oblastí nelze doporučit jezdit jen jedním vozem, vřele lze doporučit cestování ve skupině nejméně 2-3 vozů,
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avšak ne více než 5-6 (pro udržení přehledu o pohybu skupiny mezi dunami). Zásadou je sledovat vždy vozidlo za sebou,
zda následuje. Do pouště je nutné vzít ssebou vtší zásobu vody. Dostatek vody je ostatně kvůli místním klimatu (zejména
cca od dubna do října) vhodné mít při sobě i při pohybu mimo poušť. Při pobřeží bývá vysoká vlhkost vzduchu, v
horských oblastech naopak klesá teplota až o 10-15 stupňů oproti pobřeží.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců vedle místních sil je celkem běžné, nikoliv však v takové míře jako v ostatních zemích Perského
zálivu. Pro některé obory jsou však stanoveny minimální kvóty na podíl místních sil v podniku, tzv. omanizace.
Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva práce.

Cizinci musí mít povolení k pobytu a pracovní povolení, které jim vyřizuje zaměstnavatel. Ten se tak dostává do v
postavení jejich ručitele (anglicky je označován jako “sponsor”).Tento systém je obdobný ve všech zemí GCC.

Podrobnosti o podmínkách zaměstnávání místních sil i cizinců jsou uvedeny na stránkách Ministerstva práce, kde je
dostupný i zákoník práce v anglickém jazyce. Minimální mzda v soukromém sektoru je rozdílná podle oborů a profesí (u
nejnižší kvalifikace je 300 OMR).

Daň ze mzdy neexistuje, zaměstnavatel platí 9,5 % sociální pojištění, zaměstnanec 6,5%.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván
zahraniční personál, státní nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o nerezidentní cizince je v zásadě péčí
placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny, zaměstanci by měli být pojištěni zaměstnavatelem,
detaily k podmínkám zdravotního pojištění pro rok 2019 lze nalézt v místním tisku. Obecně neexistují žádné dohody o
spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v Ománu je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.
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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

ČR nedisponuje v Ománu v současné době zastupitelským úřadem. Akreditovaným zastupitelským úřadem je
Velvyslanectví ČR v Rijádu v Saúdské Arábii. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje:

Embassy of the Czech Republic
Adresa: Saad Bin Gharir Street, Al-Nuzha District, 11693 Rijád, P.O.B. 94305, Kingdom of Saudi Arabia
Telefon: +966/11/4503617
Fax: +966/11/4509879
Nouzová linka: +966/505410531
E-mail úřad: riyadh@embassy.mzv.cz
E-mail konzulární úsek: consulate_riyadh@mzv.czE-mail ekonomický úsek: commerce_riyadh@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/riyadh
Časový posun: +1 hod v době letního času, +2 hod v době zimního času (pro informaci pro kontakt s ománskými úřady -
v Ománu se přičítá navíc 1 hodina)
Provozní hodiny úřadu: neděle-čtvrtek 07.45 - 16.15

V případě osobní návštěvy na konzulárním úseku velvyslanectví je nutno si předjednat schůzku telefonicky či e-mailem.

Honorární konzulát České republiky v Maskatu
honorární konzul: Mr. Qais Al Khalili
adresa: Penthouse Floor, Bldg. no 433, Way 4006, Block 240, Al Gubrah, Muscat, Sultanate of Oman
tel.: +968 220 35 000 (linka 1111)
fax:+968 244 97 130
email: consul_muscat@outlook.com
úřední hodiny: pondělí, 11:00 - 13:00

Pro jednání na honorárním konzulátu je vhodná alespoň základní znalost angličtiny.

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

Zastoupení českých institucí v Ománu nejsou zřízena.

Pro oblast Perského zálivu je příslušná kancelář Czechtrade v Dubaji, Spojené arabské emirátyDubai World Trade
Center, 7th Floor - Office No.21, P.O.Box 9759
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DUBAI, United Arab Emirates
T: +97143097018
F: +97143097019
M: +971504509941
E-mail: dubai@czechtrade.cz
Web:www.czechtrade.ae

Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR lze kontaktovat odbor států Blízkého východu a severní Afriky - sekretariát tel. +420
224 182 470

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je příslušný odbor zahraničně ekonomických politik II - ústředna tel.: +420 224
851 111

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

mezinárodní předvolba z ČR +968 bez další předvolby čísla města či oblasti

důl. telefonní čísla:

• linka konzulární pohotovosti pro české občany v tísni +966 505410531
• integrovaný záchranný systém: 999
• hasiči: 290211
• ambulance: 999
• záchranná služba: 211555
• pohotovost pro dopravní nehody: 561447
• hlášení dopravních přestupků: 24510228
• informace o pasech a vízech: 24569606
• požárníci a další záchranářská pohotovostní služba: 999
• stížnosti: 192
• informace o leteckých spojích: 24519223
• ztracená zavazadla při letecké přepravě: 24519504
• předpověď počasí: 24519113
• kurzy cizích měn: 1106

policie:

• Maskat 24560099 (pro celou oblast hlavního města)
• letiště Maskat 24510099
• Khasab 26830199
• Nizwa 25425099
• Ruwi 24701099
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• Salalah 23290099
• Seeb 24420099
• Sohar 26840099
• Sur 25540099

zdravotnická pohotovost:

• 603988
• 563625

ambulance:

• Al Buraimi Hospital 25652319
• Al Nahda Hospital 24837800
• Armed Forces Hospital 24331997
• Khoula Hospital 24563625
• Nizwa Hospital 25449361
• Royal Hospital 24590491
• Sohar Hospital 26840399
• Sultan Qaboos Hospital (Salalah) 23211151

zubní ambulance:

• Al Massarat 24566435
• Al Muthana Physiotherapy Centre 24484046
• Al Shatti Hospital 24604263
• Gulf Medical Centre 24564639
• Hatat House Polyclinic 24563641
• Harub Dental Clinic 24563814
• Lama Polyclinic 693055
• Medident 600668
• Qurum Medical Centre 562198
• Mahfudh Dental Clinic 441819

poruchy elektřiny:

• 24714300 (Muscat, Mutrah)
• 24701821 (Ruwi)
• 23290211 (Salalah)

poruchy dodávek vody:

• 24795775 (Muscat, Mutrah)
• 24702732 (Ruwi)
• 23290222 (Salalah)

telefonní spojení:

• informace o mezinárodních telefonních číslech 1327
• mezinárodní telefonní ústředna (operátoři) 1305
• informace o vnitrostátních telefonních číslech 198

asistence motoristům:
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• AAA (Arabian Automobile Aliance = arabská automobilová asociace), 24hodinová asistenční služba po celý rok:
24697800

7.4 Internetové informační zdroje

• Statistické přehledy https://cbo.gov.om/ – ománská centrální banka
• statistické přehledy https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx - bárodní statistický úřad
• Seznam významných předpisů: www.chamberoman.om – v kapitole „Investors‘ Guide“

Významné adresy:

• www.chamberoman.om – ománská obchodní a průmyslová komora
• https://www.omanconvention.com/ – veletržní výstaviště v Maskatu

Nejdůležitější internetové zdroje informací:

• www.rop.gov.om/services_passport2.asp – vízové informace
• www.chamberoman.om – ománská obchodní a průmyslová komora
• https://ithraa.om/ – ománská agentura na podporu investic
• www.rop.gov.om/services_customs.asp – ománská celní služba
• www.timesofoman.com – ománský deník Times of Oman
• www.omanobserver.com – ománský deník Oman Daily Observer

Různé:

• www.gcc-sg.org – organizace arabských států Perského zálivu
• www.isdb.org – rozvojová banka islámských zemí
• www.meed.com – ekonomický týdeník pro Blízký východ
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