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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
-

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:

• Ugandská republika
• The Republic of Uganda
• Jamhuri ya Uganda

Hlava státu:

President of Uganda/Commander-in-Chief of the Uganda Peoples' Defence Forces

H.E. President Yoweri Kaguta Museveni

Vice President of Uganda

H.E. Edward Kiwanuka Ssekandi

Složení vlády

Prime Minister and Leader of Government Business Rt Hon. Ruhakana Rugunda

First Deputy Prime Minister and Deputy Leader of
Government Business in Parliament

Gen. (Rtd) Ali Moses

Second Deputy Prime Minister and Minister of East
African Community Affairs

Hon. Kirunda Kivejinja Ali
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Minister of Education and Sports Hon. Museveni Kataaha Janet

Minister of Public Service Hon. Muruli Mukasa Wilson

Minister of Trade, Industry and Cooperatives Hon. Kyambadde Amelia Anne

Minister of Internal Affairs Gen. Odongo Jeje Abubakhar

Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries Hon. Ssempijja Bamulangaki Vincent

Minister of Finance, Planning and Economic
Development

Hon. Kasaija Matia

Minister of Foreign Affairs Hon. Kutesa Kahamba Sam

Minister of Health Dr. Aceng Ruth Jane

Minister of Works and Transport Eng. Ntege Azuba Monica

Minister of Lands, Housing and Urban Development Hon. Amongi Betty

Minister of Water and Environment Hon. Cheptoris Sam

Minister of Justice and Constitutional Affairs Maj. Gen. (Rtd) Kahinda Otafiire

Attorney General Hon.Byaruhanga William

Minister of Defence and Veteran Affairs Hon. Mwesige Adolf

Minister of Local Government Col. (Rtd) Butime Tom

Minister for Karamoja Affairs Eng. Byabagambi John

Minister of Energy and Mineral Development Eng. Muloni Irene

Minister of Information, Communication Technology
and National Guidance

Hon. Tumwebaze Frank

Minister for Science, Technology and Innovation Dr. Tumwesigye Elioda

Minister, Office of the Prime Minister (General Duties) Hon. Karooro Okurut Mary

Minister, Office of the Prime Minister (Relief, Disaster Eng. Onek Obaloker Hillary
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Preparedness and Refugees)

Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities Prof. Kamuntu Ephraim

Minister, Office of the President (Presidency) Hon. Mbayo Mbulakubuza Esther

Minister, Office of the President (Security) Gen. Tumwine Elly

Minister Without Portfolio, Office of the President Al-Hajji Nadduli Abdul

Minister for Kampala Capital City Hon. Kamya Betty

Minister of Gender, Labour and Social Development Hon. Mukwaya Janat

Government Chief Whip Hon. Nankabirwa Sentamu Ruth

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

Počet obyvatel:

• 35,8 mil.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

• 3,4 %

Demografické složení:

• 49,5 % muži
• 50,5 % ženy

Národnostní složení:

Obyvatelstvo tvoří z 99 % přes 20 černošských kmenů dvou základních etnických skupin: bantuské (jih země) a nilotské
(sever). Mezi hlavní bantuské kmeny, které představují zhruba dvě třetiny obyvatelstva, patří Gandové, Sogové, Nyorové a
Nkolové. Hlavní nilotské kmeny jsou Itesové, Acholiové, Langiové a Karamajongové. V zemi byla nepočetná, avšak
ekonomicky významná asijská menšina; Aminova vláda ji v r. 1972 z převážné části vypudila.

Náboženské složení:

• křesťanství (65 %)
• islám (15 %)
• animismus (20 %)

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.
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2014 2015 2016 2017 2018

HDP/obyvatele
(USD PPP)

1 795 1 849 1 899 1 955 2 081

inflace 4.3 4.1
a

7.1 6.4 2,6

míra
nezaměstnanosti

N/A N/A N/A N/A N/A

růst HDP % 4.7 5.1 4.6 5.0 2.6

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

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy státního
rozpočtu

% HDP

12,8 14,4 15,2 14,9 15,1

Výdaje státního
rozpočtu

% HDP

16,9 18,8 20,2 19,2 20,4

Saldo státního
rozpočtu (-)

% HDP

4,1 4,4 4,9 4,3 5,3

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

2014 2015 2016 2017 2018

Běžný účet
platební bilance
mil USD

-2 674 -1 989 -1 794 -1 937 -2 565

Dluh mil USD 8 655 9 574 9 510 11 189 12 785
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Dluhová služba
mil USD

207 95 845 189 428

Devizové rezervy

mil USD

2 843 3 034 3 706 3 679 3 295

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

BANK OF UGANDA
37/43 Kampala Rd.
P. O. Box 7120
Kampala
Tel.: (+25641) 258441
Fax: (+25641) 233818

Komerční banky:

BANK OF BARODA (U) Ltd.
18 Kampala Rd.
P. O. Box 7197
Kampala
Tel.: (+25641) 232783
Fax: (+25641) 258268

BARCLAYS BANK OF UGANDA Ltd.
16 Kampala Rd.
P. O. Box 2971
Kampala
Tel.: (+25641) 233998
Fax: (+25641) 230146

NILE BANK LTD.
22 Jinja Rd., Spear Hse
P. O. Box 2834
Kampala
Tel.: (+25641) 344187
Fax: (+25641) 244187

Pojišťovny:

ALLIANCE INSURANCE Co. Ltd.
Kampala Rd., Diamond Trust Bldg.
P. O. Box 7787
Kampala
Tel.: (+25641) 236150, 343734
Fax: (+25641) 236151
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EAST AFRICA UNDERWRITERS Ltd.
30 Kampala Rd., Greenland Towers
P. O. Box 22938
Kampala
Tel: (+25641) 259390, 259394-5
Fax: (+25641) 232895

EAST AFRICA GENERAL INSURANCE Co. Ltd.
Plot 14, Kampala Rd., Insurance Hse
P. O. Box 1392
Kampala
Tel.: (+25641) 345892, 343234
Fax: (+25641) 254738

1.7 Daňový systém

Daň z přidané hodnoty (VAT) platí každý obchodník, jehož roční obrat činí 50 000 USD nebo více a investor, jehož roční
prodeje budou představovat 50 000 USD nebo více. Dále jsou ode všech podnikatelů vybírány daň z příjmu a firemní daň
(Income tax, Corporate tax).

Pro aktuální informace doporučujeme web Uganda Revenue Authority (www.ura.go.ug).
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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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz mil USD 2 725 2 667 2 921 3 450 3 642

Dovoz mil USD 5 100 4 955 4 518 5 164 6 099

Saldo obchodní
bilance mil USD

2 375 2 288 1 597 1 714 2 458

Saldo služeb mil
USD (-)

494 317 11 417 574

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři

země podíl na exportu

Keňa 11 %

DRC 10 %

Sudán 8,9 %

Rwanda 7,9 %

Jižní Sudán 5,6 %

Hlavní dovozní partneři
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země podíl na dovozu

Indie 25 %

Čína 11 %

Keňa 9,5 %

SAE 6,5 %

Jižní Afrika 4,6 %

2.3 Komoditní struktura

Hlavní exportní položky

název položky podíl na exportu

Káva 18 %

Ropa 5,1 %

Ryby 4,1 %

Cement 3,9 %

Čaj 3,8 %

Hlavní dovozní položky

název položky podíl na dovozu

Ropné produkty 20 %

Zdravotní zařízení 5,1 %

Automobily 3,4 %

Palmový olej 3,3 %

Telekomunikační zažízení 2,1 %

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Podle informace Uganda Investment Authority je v procesu výstavby celkem 22 průmyslových a obchodních zón. Největší
z nich je Kampala Industrial and Business Park.

Pro bližší informace doporučujeme web Uganda Investment Authority.

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

Mezi hlavní priority pro zahraniční investory patří těžba ropy a nerostných surovin, zpracování ropných výrobků,
energetika, infrastrukturní stavby, stavebnictví, stavební materiály, papírové obaly, obuv, tabákové výrobky, spediční
služby, mobilní telefony, kosmetika.

Pro bližší informace doporučujeme web Uganda Investment Authority: http://www.ugandainvest.go.ug/index.php

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

Strategií ugandské vlády je modernizace hospodářství prostřednictvím liberalizace obchodu a podpory soukromého
sektoru. Ke splnění tohoto cíle vláda dlouhodobě přijímá různá legislativní a politická opatření a snaží se budovat
infrastrukturu. Tato strategie je podporována Světovou bankou a donory, a také slibné nálezy ropy a zemního plynu
přitahují nové investice.

Většina hospodářských aktivit je plně liberalizovaná a otevřená zahraničním investorům. Nejsou zde restrikce na
vlastnictví zahraničních investorů ani omezení týkající se převodu dividend. Zahraniční investor však nemůže v Ugandě
vlastnit pozemek, je možno ho pouze najmout na základě dlouholeté smlouvy.

Daňový systém zahrnuje daň z přidané hodnoty (VAT). Platí ji každý obchodník a investor, jehož roční prodeje budou
představovat 50 000 USD nebo více. Dále jsou ode všech podnikatelů vybírány daň z příjmu a firemní daň (Income tax,
Corporate tax).

Uganda Investment Authority (http://www.ugandainvest.go.ug/) je provozovatelem "one stop shop centre" pro snadné
zřízení nové společnosti (dále také Uganda Revenue Authority, Uganda Registration Services Bureau, Directorate of
Citizenship and Immigration Control). Mezi pilíře podpory vstupu investorů jsou příspěvky na investice kapitálu
(investment capital allowances), osvobození od cla a daně při importu zboží a strojů pro investici, výhody při vstupu na
nový trh, výhody s cílem podpořit následný export.

Investice se řídí zákonem o investicích (The Investment Code, 1991), který byl novelizován v roce 2000.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Uganda

10/23 http://www.businessinfo.cz/uganda © Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

http://www.ugandainvest.go.ug/index.php
http://www.ugandainvest.go.ug/index.php
http://www.ugandainvest.go.ug/index.php
http://www.ugandainvest.go.ug/index.php
http://www.ugandainvest.go.ug/
http://www.businessinfo.cz/uganda


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

Delegation of the European Union to Uganda
Crested Towers Building, 15th Floor
Plot 17-23, Hannington Road,P.O.BOX 5244
Kampala Uganda
Tel.: +256 312-701 000
E-mail: DELEGATION-Uganda@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz z EU (mil.
EUR)

501 467 481 490 506

Dovoz z EU (mil.
EUR)

413 430 453 492 446

Saldo (mil. EUR) 89 36 28 -2 62

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Uganda je typickým příjemcem rozvojové pomoci a je na ní také silně závislá. Museveniho vláda se snaží vyhovět
požadavkům donorů a je tak jimi pozitivně hodnocena. Národního orientačního programu pro Ugandy nastiňuje hlavní
klíčová odvětví spolupráce EU s touto zemí v průběhu období na období 2014-20 v rámci 11. Evropského rozvojového
fondu, a to dopravní infrastruktury (sektor 1), bezpečnost potravin a zemědělství (sektor 2) a Správa věcí veřejných (sektor
3).

Vzhledem ke své vnitrozemské povaze, Uganda investuje do své národní silniční sítě, zejména hlavních koridorů, které
poskytují vazby se sousedními zeměmi. ERF podporuje tuto politiku prostřednictvím renovace a modernizace severního
koridoru - spojující zemi s Keni, Rwandy a Demokratické republice Kongo - a zlepšující údržbu národní silniční sítě.

Financování ERF rovněž podporuje rozvoj zemědělství a rozvoj v oblasti lesního hospodářství. Program obnovy v severní
Ugandě je rozšířen o programy řešení konfliktů a rozvojové pomoci v severní Ugandě. 40 % podpory je poskytováno
formou přímé rozpočtové podpory.
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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

Období Vývoz USD(tis.) Dovoz USD(tis.) Bilance USD(tis.)

2013 7 580 1 940 5 640

2014 10 196 1 961 8 235

2015 11 263 2 369 8 895

2016 36 669 1 656 35 013

2017 10 870 2 337 8 534

2018 15 763 1 836 13 927

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné 8 985

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 3 070

Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský
nábytek (napřík

537

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla
8802

418

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro 285
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lunaparkové, stolní nebo sp

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel
8701 až 8705

253

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního
přijímacího přístro

247

Šťávy výtažky rostlin pektiny ap slizy ostat 218

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní
plynové turbíny

210

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 199

Dovoz Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 292

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 271

Vanilka 256

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí 194

Tuky oleje rostlinné ostatní (vč jojobového) 121

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené 79

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso 59

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě
nebo jiné bezd

52

Bavlna nemykaná nečesaná 42

Zlato surové i ve formě polotovarů prachu 39
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v
průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

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

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi
republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců (6. 12. 1965)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Uganda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou
realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují
rozvojové spolupráci.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o
možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na webových stránkách MZV ČR.
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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

Energetický průmysl

Uganda je bohatě obdařena energetickými zdroji. Patří mezi ně vodní energie, biomasa, solární a geotermální energie a
fosilní paliva. Potenciál energetických zdrojů v zemi tak zahrnuje odhadovanou kapacitu 2 000 MW vodní energie, 450
MW geotermální energie, 1 650 MW kogenerace z biomasy a 5,1 kWh / m2 sluneční energie. Uganda však zároveň patří
mezi země s nejnižší spotřebou energie na hlavu. K dosažení změny tak vláda rovněž otevřela sektor energetiky pro
soukromé investory. Rozvoj energetického sektoru tak nabízí kromě dodávek zařízení i investiční příležitosti pro české
firmy.

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení zdvojnásobí
instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v r. 2013, z toho 2/3 generovány vodními elektrárnami); tento stav
poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navýšení kapacity velkých vodních elektráren o 780
MW a malých vodních elektráren o 125 MW. Rovněž se plánuje rozšíření distribuční sítě o 600 km.

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu (za předpokladu
neexistence embarga). Díky zapojení do misí OSN tak nejsou ozbrojené složky závislé pouze na příjmech z ugandského
státního rozpočtu. Priorita rozpočtu obrany vyplývá rovněž z regionální geopolitické situace. Z tohoto důvodu představují
potencionální dodávky pro ugandské ozbrojené složky příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu. Potenciál
lze spatřovat v oblasti výcviku pilotů a oprav a dodávek letecké techniky, stejně jako v oblasti radarových a sledovacích
systémů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobý plán rozvoje zdravotnického sektoru (National Health Policy
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2011-2020). Plán předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zařízení. V rámci plánu má vláda
vynakládat 8,5% svého ročního rozpočtu na rozvoj zdravotnictví. V oblasti zdravotní péče jsou v Ugandě aktivní i
soukromí poskytovatelé. Největší poskytovatel soukromé zdravotní péče v rámci východoafrického regionu společnost
Aga Khan počítá se zahájením výstavby nových nemocničních zařízení. Vzhledem k tomu, že se zdravotnická zařízení do
země dováží, představují vládní i nevládní investiční plány příležitosti pro české exportéry. Nabídka dodávek zdravotního
zařízení pro soukromý sektor by měla obsahovat i nabídku financování vzhledem k tomu, že dle aktuálních průzkumů 70
% soukromých zřízení financuje nákupy z vlastních zdrojů. Odhadovaná velikost požadavků soukromých zařízení na
dodávky a financování zdravotní vybavení dosahuje hodnoty 400 mil USD.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80% pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou
čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru. Přitom má ugandské zemědělství podle
zpracovaných studií potenciál uživit 200 mil. populaci (ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál).
Vláda proto navýšila pro rok 2018 výdaje na podporu zemědělství o 60 % s tím, že finanční podpora rozvoje zemědělství
zůstává vládní prioritou i v příštích letech. Rozvoj zemědělství tak představuje exportní příležitosti. Kromě toho Národní
plán rozvoje stanovil nárůst exportu ze 1,3 miliardy USD v roce 2014 na 4 miliardy USD do roku 2020. Tohoto nárůstu má
být dosaženo navýšením podílu zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu o dovoz
potravinářských technologií. Plán počítá rovněž s navýšením produkce u zemědělských komodit oproti 2014 do roku
2020: fazole zvýšení produkce z 1 mil tun na 10 mil tun, kukuřice z 3 mil tun na 10 mil tun, brambory z 61 tisíc tun na 112
tisíc tun a mléko z 1,55 mld. litrů na 3,55 mld. litrů. Násobné zvýšení zemědělské produkce se rovněž neobejde bez
moderní zemědělské mechanizace, která se však do Ugandy dováží. Rozvojové plány tak nabízejí příležitosti i pro české
dodavatele zemědělské techniky.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a.
základny pro el. ovládání

HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče
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Obranný průmysl HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a
zbraně čísla 9307

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo
9304

HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke
střelbě výbušné náplně

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné
střelivo a jejich části; náboje ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví
a lesnictví ap.

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína,
moštů ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské
nástroje a přístroje aj.

5.2 Kalendář akcí
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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

Dovozy všech druhů zboží se většinou uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní
účet, nebo jako prostředník. Přímé nákupy uskutečňují firmy s maloobchodními řetězci.

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

Dovozní režim v Ugandě je liberální. Až na položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které
jsou uvedeny v příslušném zákoně, neexistuje systém dovozních licencí. Regulován nebo zakázán je např. dovoz zbraní,
výbušnin, pornografie apod.
Celní odbavování je však značně zdlouhavý byrokratický proces. Dovozci si však v praxi nejvíc stěžují na to, že si celnice
nachází jiné důvody pro prodlužování celního odbavení, které má často za cíl obdržet od dovozce příslušnou „odměnu“.
Dovoz většiny zboží podléhá v souladu s rozhodnutím ugandské vlády tzv. předexpediční kontrole (Pre-shipment
Inspection) před vlastní expedicí v zemi dodavatele. Této inspekci podléhá všechno zboží v hodnotě vyšší než USD 10
000. Inspekční společnost vydává doklad Clean Report of Finding, který zpravidla bývá také jedním z inkasních
dokumentů.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon o společnostech (Company Law) je kombinací zvykového práva a občanského zákoníku. Vstoupil v platnost v r.
1961 a v podstatě kopíroval zákon anglický. Zřízení firmy je nákladnou a časově náročnou záležitostí. Doporučuje se
využít služeb místního zástupce.

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

Je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku.
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Hlavním veletrhem v zemi je mezinárodní všeobecný veletrh Uganda International Trade Fair, který se koná každoročně
začátkem října .

Organizátorem akce je Ugandský svaz výrobců. Počet vystavovatelů i zahraniční účasti má plynule stoupající tendenci a
od prvních let konání veletrhu se zhruba ztrojnásobil.

Pro více informací doporučujeme web Uganda Manufacturers Association.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování.
Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost
obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly
omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru.
Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit
nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační
činnosti bývá předkvalifikace/registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté
oslovováni už přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro
podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou
v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce. V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo
agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku
firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

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

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s ugandskými partnery.
Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V případě nového obchodního kontaktu se doporučuje užívat platbu předem nebo neodvolatelný akreditiv. Z této
platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům. Někteří dodavatelé ovšem na základě zkušeností se
svými tradičními odběrateli poskytují až 6měsíční úvěry.

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

V obchodním styku v Ugandě je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými
znaky při obchodních jednáních. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané.
Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.
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Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s
neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po
ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského
partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty
se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem. Všechny
komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno
dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních
jednáních téměř nepoužívá.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec.
Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a
vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou.
Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější
rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se
smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej
určených.) Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou
odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu
velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno
najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na
kompromisu.

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

Pro občany ČR má Uganda vízový styk. O vízum je možné požádat (online) a na velvyslanectví Ugandy v Berlíně. Poplatek
je 50 USD. Ugandské celní předpisy nepovolují vývoz (ale ani převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře
(trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení.

Ugandské úřady nevyžadují žádné povinné očkování, doporučená očkování jsou žloutenka A, žlutá zimnice a břišní tyfus.
Na většině území Ugandy se rovněž doporučuje užívat antimalarika.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinec nemůže v Ugandě vykonávat výdělečnou činnost bez pracovního povolení. To se vydává jen na základě ověřených
podkladů o vzdělání a praxi. I když ugandské zákony přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se
pracovní povolení cizincům (a zvláště Evropanům) vydávají pouze pro specializované obory (lékaři, konzultanti, vedoucí
pracovníci firem s převážným podílem zahraničního kapitálu a různí experti).
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná pouze za úhradu, u komplikovanější léčby se vyžaduje složení zálohy ve výši cca 100 000 Kč.
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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 nemá v Ugandě diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v Nairobi v Keni.

Adresa ZÚ:

Embassy of the Czech Republic
Tende Drive 745, Lavington, 00100 Nairobi
P.O.Box 48785
Tel.: +254 204 348 163
Fax: +254 204 348 163
Nouzová linka: +254 722 517 161
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/nairobi

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: +420 224 181 111
Odbor států subsaharské Afriky L.2630

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111

Žádná z českých institucí nemá v Ugandě zastoupení.

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

• Policie / záchranka / hasiči 999
• Kód pro volání: +256

7.4 Internetové informační zdroje
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• www.myuganda.co.ug všeobecné info o zemi
• www.government.ug - portál ugandské vlády
• www.mofa.go.ug - Ministerstvo zahraničních věcí
• www.mtti.go.ug - Ministerstvo cestovního ruchu, obchodu a průmyslu
• www.energyandminerals.go.ug - Ministerstvo energetiky a minerálů
• www.works.go.ug - Ministerstvo veřejných prací a dopravy
• www.ugandainvest.go.ug - Uganda Investment Authority
• www.ura.go.ug - Uganda Revenue Authority
• www.newvision.co.ug New Vision - ugandský deník (vládní)
• www.monitor.co.ug Monitor - ugandský deník (nezávislý)
• www.eastandard.net - East African Standard - regionální deník vydávaný v Keni
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