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Zdroj: Oxford Economics, 2018

Afrika – podíl na světovém HDP (odhad, 2035)
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Afrika – podíl na světovém HDP (odhad, 2035)

Rozloha – 30 370 000 km2

Obyvatelstvo – 1,3 mld., meziroční nárůst o 2,6%

Růst HDP (2019) – 4,0 %; 40 % zemí Afriky 

rostlo v roce 2019 o více než 5 % 

Vzhledem k vysokému nárůstu populace je však růst 

HDP/hlavu pouze okolo 2 % = pomalá konvergence 

se středně a vysoko příjmovými ekonomikami 

Největší podíl na africkém exportu tvoří ropa a 

nerostné suroviny

Nejvýznamnějšími importními položkami jsou 

automobily, počítače a jiné IT součástky

V posledních letech dochází k změně struktury 

afrických ekonomik 

Od počátku století byla hlavní složkou spotřeba, 

která stále tvoří okolo 80%, od roku 2016 však 

dochází k růstu investic a čistého exportu 

jakožto podílu HDP 
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2012 – v subsaharské Africe je pouze 5 

plnohodnotných zastupitelských úřadů (ZÚ) -

Etiopie, Ghana, JAR, Nigérie, Zimbabwe

Od r. 2013 postupný nárůst:  2013 - Senegal, 2015 –

Keňa, 2017 přesun ZÚ Harare do Lusaky - Zambie, 

2019 – Mali, 2020 – obnovení činnosti ZÚ Kinshasa –

ČR bude disponovat 9 ZÚ v subsaharské Africe

Severní Afrika  - Maroko, Alžírsko, Tunisko, 

Egypt

Celkem bude mít ČR v Africe 13 ZÚ a 4 ZK 

CzechTrade

Menší zastupitelské úřady, ale často s ekonomickými  

diplomaty – nyní již i Zambie

Zastoupení ČR v Africe – postupný návrat
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ČR v roce 2013 znovuotevřela své velvyslanectví v Dakaru.

Tato obnovená přítomnost v Senegalu pomohla českým firmám k 

získání dvou významných kontraktů.

Firma Transcon postaví a zrekonstruuje pět regionálních letišť v 

hodnotě 155 miliónů euro, což představuje nejvýznamnější kontrakt 

posledních desetiletí české firmy v subsaharské Africe.

Společnost Aero Vodochody dodá pro vzdušné síly senegalské armády 

čtyři letadla L-39NG.

Díky těmto dvěma kontraktům senegalská strana otevřela nové 

oblasti, ve kterých by ráda uvítala další česká řešení

V oblasti obnovitelných zdrojů by se ráda zaměřila na solární a vodní zdroje 

energie, včetně tzv. ostrovních systémů.

Senegalská vláda má ambici zlepšit zdravotní péči obyvatelstva jak v hlavním městě, tak 

v odlehlých regionech. Tento záměr bude vyžadovat výstavbu nových 

zdravotních středisek s moderním vybavením. 

A další (VŠ spolupráce, technologie pro sociální bydlení)…

Máme šanci za předpokladu, že budeme v Africe působit trvale
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V bezpečnostní oblasti se ČR angažuje v Mali, kde 

má v současnosti okolo 120 vojáků ve výcvikové misi 

EUTM a v polovině 2020 přebírá vedení mise. ČR má 

zastoupení i v misi OSN MINUSMA a v EUCAP Niger. 

Příprava zapojení ČR do mise Barkhane/jednotka 

Takuba. 

V letech 2015 – 2019 realizovala ČR ve 39 zemích Afriky 

rozvojové a humanitární aktivity v celkové 

hodnotě 1,3 mld. Kč.

V rámci programu MEDEVAC jsou do vybraných 

afrických zemí (Ghana, Etiopie, Maroko, Senegal) 

vysílány lékařské týmy a doplňkově poskytovány peněžní 

dary na zdravotnickou infrastrukturu.

ČR se v Senegalu pozitivně zapsala díky jedinečnému 

projektu na záchranu antilopy Derbyho, která je 

kriticky ohrožená. 

ČR – vítaný partner
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Po prvotním nadšení z čínských investic, entusiasmus opadá a africké státy dávají 

přednost solidním, nicméně ekonomickým řešením. 

Společnost LINET spol. s r.o. získala v Etiopii významné státní zakázky 

na dodání nemocničních lůžek pro státní nemocnice.

Etiopie vybrala zboží Linetu přesto, že je dražší, než v zemi přítomná konkurence.

Jde o marketingový úspěch české firmy, která zákazníka přesvědčila, že z dlouhodobého 

hlediska je naopak levnější (životnost 15 let na rozdíl od konkurence, kde je životnost ca 3 

roky).

Afrika FDI
Růst přímých zahraničních investic do Afriky (FDI) v roce 2018 o 11 %, celkem 46 mld. 

USD

Největšími příjemci jsou Egypt, Maroko, Jižní Afrika, Kongo a Etiopie

Největšími investory jsou Francie, Nizozemsko, USA, Velká Británie, Čína

Investice směřovaly nejvíce do telekomunikačních technologií, automobilového 

průmyslu, infrastruktury a do těžebního průmyslu.

Investice
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Souhrnná teritoriální informace  a Mapa globálních oborových 

příležitostí (MOP)

Vše na portálu BusinessInfo www.businessinfo.cz

Vybrané perspektivní obory

Zdravotnická technika

Zdravotnictví je prioritou většiny vlád afrických zemí. Veřejné nemocnice mají většinou 

zastaralé vybavení, které je třeba postupně modernizovat. V mnoha zemích s rostoucí 

střední vrstvou roste i počet soukromých klinik pro náročné a finančně zabezpečené 

pacienty. 

Bezpečnost a obrana

Většina afrických zemí má potřebu modernizovat ozbrojené síly, v zemích je také velmi silný 

sektor soukromých bezpečnostních sil. 

Informace, příležitosti a obory
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Vodohospodářství a zpracování odpadů

V mnoha afrických zemích je přístup k vodě, jak už v zemědělství tak i v jiných oborech, 

kritický. Je zde potřeba vrtat komunální studny, často tato voda není kvalitní a je potřeba ji 

čistit. Poptávka je po komplexních řešeních nejen k provádění vrtů, čerpání a úpravě vody, 

ale také po zavlažovacích systémech či analýzách vod.

Zemědělství, zpracovatelský průmysl

Většina afrických zemí, kde je rozvinuté zemědělství vyváží pouze základní suroviny. Chybí 

zde technologie na zpracování potravin.

Energetický průmysl

Souběžně s potřebou řešit modernizaci velkých energetických celků je v afrických zemích 

velká poptávka po „malých energetických řešeních“.  

Informace, příležitosti a obory
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Afrika – vysoký rizikový profil

83% zemí se nachází v nejrizikovějších 

kategoriích OECD 6-7, nejlepší zařazení Bostwana 

OECD 2

11 nepojistitelných  zemí v EGAP (Burundi, Eritrea, 

Guinea-Bissau, Jihosúdánská republika, Kongo -

Kinshasa, Libérie, Libye, Somálsko, Středoafrická 

republika, Súdán, Zimbabwe)

EGAP nabízí ZDARMA službu PRESCORING = 

prověření zahraničního partnera a předběžné stanovení 

ratingu a limitu

Konzultujete banku a EGAP co nejdříve na 

počátku obchodního případu = řízení rizik 

vyvážený kontrakt pro objednatele i dodavatele

Rizika
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Jednotné kontaktní místo MPO, MZV a agentury CzechTrade pro české 

podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy.

konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí

služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě 

Klientské centrum pro export - katalog individuálních služeb 
zahraniční sítě
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klíčový nástroj ekonomické diplomacie

komplexní řešení sektorové prezentace v zahraničí

od roku 2017 společný projekt MZV a rezortů zapojených do společného nástroje 

financování ekonomické diplomacie

MPO, MZe, MO, MMR, MV, MZ a Úřad vlády ČR

společné financování, příprava a realizace projektů 

jednání o zapojení MŽP, MK a MŠMT

pro realizaci v roce 2020 je v Africe připraveno 26 projektů PROPEDů

v sektorech obranného průmyslu (11), letectví (2), zemědělského a potravinářského 

průmyslu (5), životního prostředí, vodohospodářství a odpadního průmyslu (3), 

důlního průmyslu (3) a strojírenství (1).

Projekty ekonomické diplomacie - PROPED
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Prezentace firem zdravotnického sektoru 

ČR v Ghaně a Pobřeží slonoviny, ZÚ Akkra

24. – 27. listopadu 2019

•Firmy se představily zdravotnickému výboru 

ghanského parlamentu

•Prezentace v největší nemocnici západní Afriky v 

Korle Bu v Akkře, v Greater Accra Regional 

Hospital, a polikliniky v Bortianoru

•B2B seminář se zástupci státních a soukromých 

zdravotnických zařízení

•Následně Asociace výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků plánuje incomingovou 

návštěvu ghanských stakeholders do ČR v rámci 

PROPED

Příklady úspěšných PROPEDů do Afriky
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nástroj České rozvojové agentury

dotace poskytovaná sdružení/spolku (do 

výše 1 mil. Kč)

rozvojový přesah

cílem je nabídka komplexních řešení, např. 

nemocnice, laboratoř apod.

hotová „nabídka“ českého integrovaného 

řešení

pro rok 2020: zdravotická řešení (AVZDP), 

železnice (ACRI) a Nano

Sektorové rozvojové platformy

SYSTÉM EKONOMICKÉ DIPLOMACIE | 23. LEDNA 2020



15

| 15

Co se například osvědčuje – dodávky řešení
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Další nástroje podpory – Program B2B České rozvojové 
agentury

Studie 
proveditelnosti

ověření možnosti 
realizace záměru  

Max. 500.000 
Kč

1 rok
50% pokrytí 

celkových 
nákladů z dotace

Business plán

zmapování 
příležitostí, 

nalezení partnera

Max. 500.000 
Kč

1 rok
50% pokrytí 

celkových 
nákladů z dotace 

Vytváření 
podnikatelských 

partnerství

(joint venture, 
dceřiná spol., 
licence apod.)

Max. 4 mil. Kč 
Max. 2 roky

30%-40% pokrytí 
celkových nákladů 

z dotace

Studie proveditelnosti   Podnikatelský plán  

PŘÍPRAVA
Realizace projektu
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Tanzánie
KOTIŠ s.r.o. - Výroba kukuřičné mouky v Tanzanii

Kamerun
Nirex Cameroon Investments s.r.o. – Expanze farmy na produkci rybích plůdků a 
vybudování výrobní linky na zemědělské krmivo

Další nástroje podpory – Program B2B České rozvojové 
agentury
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Program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 
podpoří prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice 
tuzemských podnikatelů na rizikových trzích v rozvojových 
zemích.

Jakou záruku ČMZRB nabízí?
za úvěr převážně investiční

až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru

výše záruky až 25 000 000 CZK

výše zaručovaného úvěru není omezena

platnost bankovní záruky až 8 let

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?
pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, 
modernizace) dlouhodobého hmotného majetku

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

náklady spojené s transferem

náklady spojené s realizací projektu v cílové rozvojové zemi

Další nástroje podpory – Záruka ZRS u ČMZRB
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Děkuji Vám za pozornost


