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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

• Česky: Federativní demokratická republika Nepál (Nepál)
• Anglicky: Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal)
• Nepálsky: Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

Od prosince 2017 je u moci vláda, ve které má absolutní většinu Nepálská komunistická strana.

Seznam členů vlády

Jméno Agenda

Khadga Prasad Sharma Oli Předseda vlády

Ram Bahadur Thapa Vnitro

Pradeep Kumar Gyawali Zahraniční věci

Yubaraj Khatiwada Finance

Lekh Raj Bhatta Průmysl, obchod a zásobování

Raghubir Mahaseth Doprava a fyzická infrastruktura

Barsha Man Pun Energetika, vodní zdroje a zavlažování

Ishwar Pokhrel Obrana

Shiva Maya Tumbahamphe Právo, spravedlnost a parlamentní záležitosti

Rameshwor Raya Yadav Práce, zaměstnanost a sociální zabezpečení
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Ghanashyam Bhusal Zemědělství

Padma Kumari Aryal Správa půdy a zmírnění chudoby

Jagat Bishwakarma Mládež a sport

Shakti Bahadur Basnet Lesnictví a životní prostředí

Basanta Kumar Nemwang Rozvoj měst

Gokul Baskota Informace a komunikace

Giriraj Mani Pokharel Vzdělávání, věda a technologie

Hridayesh Tripathi Federální záležitosti a obecná administrativa

Bina Magar Dodávky vody

Bhanu Bhakta Dhakal Zdravotnictví a populace

Parbat Gurung Otázky žen, dětí seniorů

Yogesh Bhattarai Kultura, cestovní ruch a civilní letectví

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

Počet obyvatel: 30 327 000 (odhad červenec 2020)

Odhadovaný roční přírůstek: 0,98 % (odhad 2020)

Věková struktura:
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- 0-14 let: 28,36 %

- 15-24 let: 20,93 %

- 25-54 let: 38,38 %

- 55-64 let: 6,64 %

- 65 let a výše: 5,69 %

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele
tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských
přistěhovalců). Etnické skupiny: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5
%, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4
%, Teli 1,4 %, Chamar/Harijan/Ram 1,3 %, Koiri/Kushwaha 1,2 %, jiné 19 %.

Hlavní náboženství: hinduismus 81,3 %, buddhismus 9 %, islám 4,4 %, křesťané tvoří 1,4 % aj. (údaje z r . 2011). Některé
kmeny se hlásí k místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu a jiné stále zachovávají původní kmenové kulty.
Kirátský šamanismus vyznává cca 3,1 % obyv.

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.

2015 2016 2017 2018 2019

HDP (mld. USD) 70,08 71,52 78,55 79,19 91,27

Meziroční růst
HDP (v %)

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

HDP na obyvatele
(v USD)

751 753 824 1 012 1 174

Míra inflace (%) 7,2 9,9 4,5 3,9 4,6

Míra
nezaměstnanosti
(%)

3,7 2,7 3,3 3,5 3,3
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Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Nepál patří mezi nejméně rozvinutí země. I když zemi nepostihly žádné fatální přírodní katastrofy a netrpí politickými
krizemi, ani v loňském roce se nepodařilo pozdvihnout ekonomiku země. Ve fiskálním roce 2018-1919 pokračovalo
snižování kapitálových výdajů, což zhoršovalo kvalitu investic. Nepál se stále více potýká s rizikem nestability externího
sektoru v důsledku velkého schodku obchodu a běžného účtu. Pozitivní byl meziroční nárůst remitencí, které představují
významnou složku příjmů země, o 16,5 %. Vláda v květnu 2019 představila v parlamentu své politiky a programy pro
nadcházející fiskální rok. Jejich cílem bylo učinit rok 2019-20 rokem „nejrychlejšího rozvojového růstu“ v historii země.
Důraz měl být kladen na důsledné monitorování, tvorbu kapitálu, rozvoj projektů a provádění a usnadnění investic.
Prezentované politiky předpokládaly také řešení strukturálních překážek hospodářství, zvýšení průmyslové výroby a
produktivity, vytváření pracovních příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti vývozu s cílem dosáhnout vyšší růstové
trajektorie. Politiky a programy se zavázaly dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a učinit z Nepálu zemi se středními
příjmy do roku 2030.

Na ekonomický vývoj země však bude mít zásadní negativní vliv pandemie koronaviru. Světová banka předpověděla, že
HDP Nepálu se v současném fiskálním roce bude pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,8 %, v roce 2020/21 v rozmezí 1,4 – 2,9 % a
v roce 2021/22 v rozmezí 2,7 – 3,6 %. MMF snížil prognózu růstu Nepálu na 2,5 %, což je revize směrem dolů z odhadu
před COVID-19 ve výši 6 %. Ústřední statistický úřad (CBS) odhaduje růst HDP v současném fiskálním roce na 2,27 %
oproti původní vládní prognóze ve výši 8,5 %. Jedním z nejvíce postižených hospodářských odvětví je odvětví cestovního
ruchu. Koronavirová krize vedla ke zrušení kampaně nazvané „Visit Nepal 2020“ s odhadovanými 2 milióny návštěvníky.
Asociace nepálských hotelů rozhodla zavřít do poloviny listopadu všechny turistické standardní hotely po celé zemi.
Jedná se o téměř 1 300 hotelů se 41 000 lůžky. Krize vážně zasáhla oblast trekkingu a horolezectví. Více než 3 500
cestovních kanceláří a 2 600 turistických agentur po celé zemi již ukončilo svou činnost. Cestovní ruch přitom představuje
téměř 8 % nepálského HDP. Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení zahájilo diskusi o rozpočtu na
fiskální rok 2020–2021, přičemž nejvyšší prioritou je vytváření pracovních míst v zemi a podpora podnikání. Důsledkem
pandemie koronaviru bude snížení počtu pracovních míst a zvýšení nezaměstnanosti Nepálců po celém světě. V současné
době probíhají diskuse o zavedení politik a programů, které mohou pomoci vytvořit pracovní příležitosti v zemi vzhledem
k masivnímu návratu migrujících pracovníků. Kromě turistického ruchu postihne pandemie koronaviru také zemědělství.
Někteří experti odhadují, že zemědělská produkce může poklesnout až o 20 - 25 %. Pokles zemědělského segmentu
zasáhne hrubý domácí produkt Nepálu, když zemědělství přispívá k HDP více než jednou čtvrtinou. Neblahým důsledkem
návratu migrujícíh pracovníků bude výrazné snížení remitencí. Světová banka odhaduje, že příliv remitencí může v tomto
fiskálním roce poklesnout až o 14 % z loňských 8,1 mld. USD. Závislost na remitencích je v Nepálu všudypřítomná,
protože přes 50 % domácností dostává peníze rodinných příslušníků pracujících v zahraničí, kteří jsou nyní hromadně
propouštěni nebo odesíláni na dovolenou. Remitence v roční výši cca 8 mld. USD také tvoří čtvrtinu nepálského ročního
HDP. Prudký pokles přílivu remitencí by nejen snížil výdaje domácností a narušil životní úroveň, ale také vyvolal krizi
likvidity a devizových zásob. Pokles příjmů z remitencí spojený s omezením příjmů z vývozu, příjmů z cestovního ruchu a
přímých zahraničních investic způsobí obrovský fiskální schodek.

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

Rozpočet v mld. USD

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nepál

5/28 http://www.businessinfo.cz/nepal © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/nepal


2015 2016 2017 2018 2019

Celkové příjmy 4,257 4,848 5,954 5,925 6,530

Výdaje 4,203 5,452 5,974 5,945 7,575

Deficit (% HDP) 0,9 3,2 2,5 7,1 8,9

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

2015 2016 2017 2018

(Mil. Rs.)

2019

(Mil. Rs.)

Bilance běžného
účtu (mil. USD

1192 1 339 - 100 -204 431 -265 365

Kapitálový účet
(mil. USD)

140,2 145,6 164,6 0,30 15 459

Finanční účet (mil.
USD)

2 551 541 541,5 287,7 113 012,9

Devizové rezervy
(včetně zlata, mil.
USD) 7 374

8 010 8 668 9 405 9 500

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (mld. USD)

2015 2016 2017 2018 2019

3,96 3,73 3,58 5,85 5,85

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v Nepálu stále podléhá přísné státní kontrole, byť jeho deregulace formálně proběhla už v 90. letech
20.st. Centrální bankou je Nepal Rastra Bank (NRB). V Nepálu působí celkem 28 komerčních bank spolu se 40
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rozvojovými bankami a 32 finančními společnostmi zaměřených na mikrofinance. Největší podíl na finančním sektoru
mají komerční banky, dále Nepálská národní banka NRB, za kterou se řadí rozvojové banky a finanční organizace.
Nepálská centrální banka snižuje počet bank a finančních institucí (BFI) a trvá na tom, aby se BFI slučovaly. Malé
rozvojové banky a finanční instituce tak směřují buď ke sloučení, nebo jsou převzaty komerčními bankami. Zákon o
bankách a finančních institucích (BAFIA) číslo 2074 (2017) umožňuje zakládání infrastrukturních bank (IDB), ačkoli se
zdráhá vydávat nové licence komerčním bankám a jiným finančním institucím.

1.7 Daňový systém

Nepálský daňový systém v podstatě odpovídá britskému modelu s malými změnami. V zemi se vybírá spotřební daň, DPH
(13 %), daň z příjmu (15 % a 25 %), korporátní daň (daň ze zisku firmy, 5 %), mzdová daň (obdoba daně z příjmu, kterou
platí zaměstnavatel za své zaměstnance, platí se z ní zdravotní a sociální pojištění), daň z motorových vozidel a další
specifické daně.

Vláda v roce 2018 deklarovala chystanou masivní změnu daňové sazby a rozšíření daňové sítě. Zavedla další platové třídy
v oblasti daně z příjmů. Jednotlivci nemusí platit daň z příjmů do výše 350 000 rupií za rok. Limit pro manželské páry činí
400 000 ročně. Osoby s příjmem do 450 000 a páry s příjmem do 500 000 rupií musí zaplatit 15% daň z příjmů. Osoby a
páry s vyšším příjmem platí 25% daň z příjmů. Vláda zvýšila prahovou hodnotu a zároveň zavedla 10% daň pro osoby,
které zatím neplatily daně. Daň z příjmů je druhým největším zdrojem příjmů po DPH.

Více informací naleznete na stránkách Nepálského daňového a finančního úřadu: www.ird.gov.np/
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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

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz (mil. USD) 924,2 898,4 818,7 791,1 785,3

Dovoz (mil. USD 8 560 7 116 4 591,7 11 694,9 9 218,7

Obchodní bilance -7 635,8 -6 217,6 -3 773 -10 903 -8 433,4

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším a rozhodujícím exportním partnerem byla Indie, dále následují USA a EU. Největším dovozcem byla Indie, dále
následuje Čína.

Obchodní obrat s EU činil v roce 2019 322 mil. USD s kladnou bilancí pro EU ve výši 223 mil. USD.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními dovozními komoditami byly ropné produkty, vozidla a náhradní díly, ostatní stroje a díly a náhradní díly k
letadlům Hlavními exportními komoditami byly vlněné koberce, kardamom, zboží z juty, hotové oděvy a džusy.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Nepál uznává význam zvláštních ekonomických zón (SEZ) pro rozvoj obchodu s výrobky tradičních odvětví i pro moderní
technicky a technologicky náročné produkty. Zásadní rozhodnutí o ustavení SEZ bylo přijato již ve finančním roce
2003/04, SEZ spravuje ministerstvo průmyslu, obchodu a dodávek..

V zemi jsou zatím zřízeny dvě SEZ - Bhairahawa a Simara. Vláda dále plánuje založit SEZ v Biratnagaru (Provincie 1),
Panchkhal, Kavre (Provincie 3), Gorkha (Provincie 4), Jumla (Provincie 6) a Dhangadi (Provincie 7). Vláda plánuje zřízení 14
SEZ v celé zemi s alespoň jednou SEZ v každé provincii. Výrobci v rámci SEZ musí povinně vyvážet nejméně 60 % své
produkce. Vláda také plánuje zřídit do čtyř let průmyslové vesnice na všech místních úrovních.
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Parlament v březnu 2019 schválil návrh novely zákona o zvláštní hospodářské zóně (SEZ), který zavádí nové ustanovení,
podle něhož průmyslové podniky nacházející se v SEZ musí povinně vyvážet pouze 60 % své produkce oproti dřívějším
75 %. Navíc podniky mohou první rok dodávat veškerou produkci na domácí trh. Vláda také plánuje snížit pronájem za
umístění v SEZ.

Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.seznepal.gov.np

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

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

FDI (mil. NPR) 4 382,6 5 920,9 13 503,9 11 250,1 14 069,6

Přímé zahraniční investice poklesly meziročně na 11,25 mld. rupií. Nejvíce PZI bylo vloženo do sektoru energetiky,
zemědělství a lesnictví. Největší počet investic pochází z Indie a Číny, dále z Jižní Koreje, Hongkongu, SAE, Kanady a
Japonska.

Nepál má dostatečné předpoklady pro zahraniční investice. Vodní elektrárny, cestovní ruch a služby jsou tři prominentní
odvětví, ve kterých chtějí investoři investovat. Kromě nich jsou pro investice lákavé i další kategorie, jako např. velké
infrastrukturní rozvojové projekty, výstavba mostů, přehrad, trolejbusy, silnice, dálniční tunely, železnice, letiště, výroba
cementu a oceli, průzkum a těžba nerostů, doly, přírodní zdroje apod.

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

V Nepálu neexistuje žádná speciální státní agentura, která by zemi propagovala jako destinaci pro zahraniční investory.
Vláda poskytuje investorům pobídky, informace o nich je možno získat na webových stranách Department of
Industries (www.ip.np.wipo.net). Mezi odvětví, ve kterých nejsou zahraniční investice povoleny, patří výroba zbraní,
radioaktivních materiálů, výroba energie v nukleárních elektrárnách, ale i odvětví, která patří mezi tradiční nepálský
průmysl, jako je výroba koberců a šál, rukodělných výrobků a některé obory zemědělství a turistika. Přesný seznam je
možno získat na výše uvedené adrese.

Nedostatek jasných vládních ustanovení o proveditelnosti financování je velkou překážkou při realizaci velkých
zahraničních investic v zemi. Vzhledem k nejednoznačným právním předpisům, které jasně nevymezily úlohu vlády při
rozvoji projektů, není The Investment Board Nepal (IBN) schopna poskytnout zahraničním investorům, kteří projevili
zájem o investování, kompletní balíček projektů. Neexistují jasná ustanovení o finančním či technickém příspěvku vlády ve
velkých projektech, což je pro zahraniční investory klíčové.

Podle Licenční politiky musí být minimální splacený kapitál IDB 20 miliard rupií. Pokud je IDB založena společně se
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zahraničními investory, zahraniční investoři mohou vlastnit 20 % až 85 % akcií, ale musí uvolnit nejméně 15 % akcií
veřejnosti. Pokud je zahraniční podíl 20 % nebo více, ale méně než 50 %, je veřejnosti uvolněno minimálně 30 % akcií.

Na základě úpravy zákona o zahraničních investicích a přenosu technologií (Foreign Investment and Technology Transfer
Act – FITTA) zahraniční investoři mohou získat povolení od Odboru průmyslu k investování až do výše 5 mld. nepálských
rupií (cca 48,9 mil. USD). Předtím to bylo možné pouze do cca 20 mil. USD. Možné je investovat dokonce až do
dvojnásobné výše, takové investice však musí být schváleny ze strany Industrial Promotion Board vedeným ministrem
průmyslu.

Zahraniční investoři se obávají ve větší míře investovat kvůli nekontrolované korupci ve vládním systému, nedostatku
přiměřených zákonů a politik, přebujelé byrokracií a nejistotě v otázce repatriace zisků.

Vláda potvrzuje, že přímé zahraniční investice jsou jednou z priorit hospodářské agendy vlády. Vláda v roce 2019 povolila
stoprocentní vlastnictví zahraničních investorů ve většině odvětví s možností repatriace kapitálu a zisků do domovské
země investora. Vláda je připravena poskytovat potřebnou infrastrukturu, která by povzbudila investory k investicím do
produktivních sektorů. Každé odvětví ekonomiky podle premiéra přijalo závazek k odstranění kartelových dohod a
zajištění volné a spravedlivé hospodářské soutěže. Do parlamentu byl v roce 2019 předán zákon o zahraničních
investicích a transferu technologií. Ministerstvo vnitra připravuje průmyslovou bezpečnostní politiku pro zajištění
bezpečnosti průmyslových podniků.

Sněmovna reprezentantů (dolní komora parlamentu) schválila v roce 2019 návrh zákona o zahraničních investicích a
transferu technologií (Foreign Investment and Technology Handover Bill-2075). Návrh byl schválen s cílem přilákat přímé
zahraniční investice potřebné k posílení ekonomiky a zvýšení domácí produkce.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování v roce 2019 otevřelo one-point service centre. Jeho cílem je poskytovat
účinné a rychlé služby investorům na jednom místě – schvalovací procedury, registrace, projektové smlouvy, pracovní
povolení a další administrativní služby.

Světová banka v říjnu minulého roku uvedla, že prostředí pro podnikání se v Nepálu sice zlepšilo, ale země ztěžuje
zahájení podnikání a zdražuje registraci majetku. Podle zprávy Doing Business Report 2020 skončil Nepál na 94. místě ze
190 hodnocených zemí. Loni obsadil 110. místo. Z 10 ukazatelů se Nepál zlepšil v pěti ukazatelích, zhoršil se ve třech
ukazatelích a zůstal konstantní ve dvou ukazatelích. Země se zlepšila v oblasti získávání úvěrů, přeshraničního
obchodování, řešení stavebních povolení, přístupu k elektrické energii a vymáhání smluv. Naopak se zhoršila v oblasti
zahájení podnikání, registrace majetku a placení daní.
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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

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002. Vztah EU-NP na
politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření
partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě
přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

Více informací k relaci EU - Nepál lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční
režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož
nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez
stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2019 činil obchodní obrat s EU 322 mil. USD s kladnou bilancí ve výši 223 mil. USD – viz
https://tradingeconomics.com/european-union/imports/nepal

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má v Nepálu své diplomatické zastoupení. Prioritními body spolupráce jsou rozvojové programy, podpora
vzdělávacího systému, správa veřejných financí, boj proti korupci. EU je největším rozvojovým dárcem Nepálu. V letech
2014–2020 ztrojnásobila svou pomoc Nepálu ze 120 milionů EUR na 360 milionů EUR. Zkoumají se další příležitosti pro
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spolupráci v oblastech společného zájmu, zejména v souvislosti s přípravou příštího víceletého finančního rozvojového
rámce EU na období 2021–2027.

Evropská unie a Nepál uspořádaly 8. listopadu 2019 v Káthmándú 11. zasedání Smíšené komise. V jeho průběhu obě
strany projednaly celou řadu otázek společného zájmu. Zaměřily se zejména na okolnosti graduace Nepálu z kategorie
nejméně rozvinutých zemí, realizaci cílů udržitelného rozvoje, vzájemné obchodní vztahy, posílení evropských investic v
zemi, rozvojovou spolupráci, dobré vládnutí a lidskoprávní situaci v Nepálu, bezpečnost letecké dopravy, spolupráci v
oblasti řízení katastrof a budování odolnosti, boj proti klimatickým změnám, konektivitu a mezilidské kontakty.

V listopadu EU vyplatila nepálské vládě 8,75 milionu EUR z původních 10 milionů EUR plánovaných jako první tranše v
rámci podpůrného programu pro zemědělství a rozvoj venkova. Program předpokládá tři výplaty v celkové výši 36
milionů EUR.

V dubnu 2020 Evropská unie převedla Nepálu balíček pomoci ve výši 9,8 miliard rupií (75 milionů EUR) v boji s dopady
koronaviru. Z této částky je 55 milionů EUR přeorientováno ze stávajících fondů a 20 milionů EUR představuje nový
závazek. Podpora EU bude zaměřena na dvě oblasti: pomoc nepálským orgánům při reakci na bezprostřední zdravotní
krizi a posílení hospodářské reakce a obnovy země.
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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

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 11 482 3 595 3 604 6 381 3 778

Dovoz 3 559 4 246 2 381 4 272 2 110

Bilance 7 922 -651 1 222 2 109 1 668

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní dovozní položky ČR za rok 2019: oděvy a oděvní výrobky; přípravky potravinové různé; maso a droby poživatelné;
reaktory kotle přístroje nástroje mechanické. Další položky byly marginální.

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2019: perly imitace perel drahokamů ap ze skla; Reaktory kotle přístroje nástroje
mechanické; Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu. Další položky byly pouze marginální.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z
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deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve
svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české
strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože
v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.

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

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2019 joint-ventures s českými firmami.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU. V lednu 2015 byla
podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí
Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené
česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2019 byly v Nepálu realizovány dva malé lokální projekty. První projekt nazvaný “Poskytnutí čisté vody a
hygienických zařízení pro děti ve školách v Darchule” realizovala Sankalpa Darchula Nepal, příspěvek činil 382 341,- Kč. V
rámci projektu byly ve dvou školách, které nemají zdroje pitné vody ani základní sanitární zařízení, zřízeny toalety a přívod
pitné vody. Projekt dále zahrnul speciální školení pro učitele, jak mají děti učit hygienickému chování. Druhý projekt
nazvaný „Zjednodušení přístupu handicapovaných studentů do škol pomocí instalace rampy, materiální podpory a
tréninku“ realizoval Dhaulagiri Integrated Rural Development Centre, příspěvek činil 397 932,- Kč. V rámci realizace
projektu došlo k výstavbě bezbariérového přístupu do školy, škola byla zařízena speciálními školními lavicemi pro fyzicky
postižené studenty, byly nakoupeny plánované učebnice a byly realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na školení týkající
se přístupu k fyzicky postiženým studentům.

Podařilo se dokončit projekt v rámci programu MEDEVAC, když byla zakoupena sanitka a v rámci nespotřebovaných
finančních prostředků také další provozní vozidlo. Česká vláda poskytla v rámci Programu MEDEVAC nadaci „Dhagpo
Sheydrub Ling Foundation“ celkem 900 000,- Kč (cca 39 000,- USD). V první fázi byla z dotace vybavena potřebnými
přístroji a zdravotnickými pomůckami místní zdravotnická stanice. Ve druhé fázi proběhlo v roce 2017 pod vedením dr.
Burgeta proškolení místního personálu v poskytování služeb první pomoci. Projekt byl ukončen nákupem sanitky a
dodatečně schváleným nákupem dalšího provozního vozidla.

V Nepálu aktivně působí spolek Namasté Nepál. V dubnu 2019 byla za účasti velvyslance slavnostně otevřena základní
škola Bindabásiní v odlehlé horské vesnici Najágáon, jejíž výstavba byla financována a řízena spolkem. Dne 11.2.2020
proběhlo slavnostní otevření druhé budovy školy.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export hydroenergetika (malé vodní
elektrárny), přenosové soustavy, komunální hospodářství, rozvoj infrastruktury, civilní letectví a také zpracovatelský
průmysl. Potenciál existuje i v turistice. Nejviditelnějšími příklady již existující hospodářské přítomnosti České republiky v
Nepálu jsou vozy Škody a letadla L-410. Společnost Summit Air nyní disponuje čtyřmi těmito letouny. S nepálskými
partnery spolupracuje česká firma MAVEL, výrobce turbín pro vodní elektrárny.

• hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho
rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a
především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých
vodních elektráren Zahraniční firmy většinou provozují joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými
investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1 MW,

• vodohospodářství (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
• odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování

a skladování odpadu,
• civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy).

Malé civilní letouny a helikoptéry potřebuje Nepál pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné
práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem
himalájských vrcholků).

• infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
• cestovní ruch,
• zpracovatelský průmysl (potraviny)
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšími položkami pro český export hydroenergetika (malé vodní
elektrárny), přenosové soustavy, komunální hospodářství, rozvoj infrastruktury, civilní letectví a také zpracovatelský
průmysl. Potenciál existuje i v turistice. Nejviditelnějšími příklady již existující hospodářské přítomnosti České republiky v
Nepálu jsou vozy Škoda a letadla L-410. S nepálskými partnery spolupracuje česká firma MAVEL, výrobce turbín pro
vodní elektrárny.

• hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho
rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a
především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých
vodních elektráren a dodávek turbín. Zájem mezi soukromými investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické
zdroje s kapacitou kolem 1 MW,

• vodohospodářství (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
• odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování

a skladování odpadu,
• civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy).

Malé civilní letouny a helikoptéry potřebuje Nepál pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné
práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem
himalájských vrcholků).

• infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
• cestovní ruch,
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• zpracovatelský průmysl (potraviny).

5.2 Kalendář akcí

Stykové a jiné akce ve vztahu k Nepálu probíhají přiměřené zájmu protistrany. V ekonomické oblasti ZÚ Dillí v minulých
letech usiloval o uspořádání podnikatelské mise zaměřené na hydroenergetiku, avšak odezva ze strany potenciálních
českých firem byla minimální.

V únoru 2019 vykonala pracovní cestu do Káthmándú vedoucí konzulárního oddělení Gabriela Baharvand Benetková za
účelem návštěvy vízového centra v Káthmándú v souvislosti s plánovaným zahájením outsourcingu krátkodobých
schengenských víz pro občany Nepálu.

V dubnu 2019 vykonal pracovní cestu do Nepálu VZÚ Milan Hovorka. V průběhu cesty vedl jednání s ministry
zahraničních věcí, financí a energetiky, vodních zdrojů a zavlažování a také s výkonným ředitelem Rady pro investice
Nepálu, otevřel vízové aplikační centrum České republiky v hlavním městě Káthmándú provozované ve spolupráci s VFS
Global, navštívil kancelář nevládní organizace Člověk v tísni, otevřel novou školu projektovanou a financovanou spolkem
Namasté Nepál a setkal se s celou řadou dalších představitelů majících vztah k České republice.

V listopadu 2019 se velvyslanecký rada František Jirásek zúčastnil v Káthmándú zasedání Společné komise EU – Nepál.

V srpnu 2019 se měla uskutečnit pracovní cesta ministra financí Nepálu Yubaraje Khatiwady, který měl být v čele nepálské
delegace v rámci zasedání společného výboru vytvořeného meziresortní dohodou mezi Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR a Ministerstvem financí Nepálu. Návštěva však byla nepálskou stranou z vnitropolitických důvodů zrušena.
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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
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6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně
nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží
(cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost
dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na
letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt
zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí
vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní
projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a
podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního zástupce, který zná tamní
podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní
obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se
strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné
uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i
marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit je hlavním kontaktním místem Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování, které obvykle
zastupuje Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se
sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie.
Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány, jsou vyšší
nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská
vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze
dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %. DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a
1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru:
http://www.customs.gov.np/en/

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.

2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).

3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz
tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.

4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.

5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Ochrana domácího trhu

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto
režimu odpovídá také ochrana domácího trhu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nepál

18/28 http://www.businessinfo.cz/nepal © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.customs.gov.np/en/
http://www.businessinfo.cz/nepal


Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však
nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí
být registrovány jako zahraniční investor podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992
nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat

b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti

c) adresa sídla společnosti

d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy

e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu

f) adresa firmy v Nepálu.

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

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromých stanic (Kantipur Television, Image Channel, Channel
Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2, Metro), v nichž je
možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem je internet, který využívají k propagaci zejména místní
obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské populace než televize,
která je zacílena na střední a vyšší třídu.

Významné akce v roce 2020 lze najít zde:

https://10times.com/nepal/tradeshows

https://10times.com/nepal/conferences
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování. Nepál se stal
členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých
zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu je platný
Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem
cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS. Připravuje se také nový Zákon na ochranu
průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act). Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný
Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla
být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví
v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování.

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na následujících webových stránkách:

http://www.tendersinfo.com/global-nepal-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-nepal.php

http://www.tenderdetail.com/nepal-tenders/1?ci=153

http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?st=qs&SerCat=10&SerText=Nepal&tt=&si=&ct=1

ZÚ Dillí zasílá informace o tendrech pravidelně Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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S nástupem politické stabilizace se od roku 2018 právní prostředí pro podnikání a investice postupně zlepšuje. Není však
dostatečně právně zajištěna ochrana vlastnictví. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá
korupce a uplatňování politického tlaku. Zahraniční investoři se obávají ve větší míře investovat kvůli nekontrolované
korupci ve vládním systému, nedostatku přiměřených zákonů a politik, přebujelé byrokracií a nejistotě v otázce repatriace
zisků.

Nedostatek jasných vládních ustanovení o proveditelnosti financování je velkou překážkou při realizaci velkých
zahraničních investic v zemi. Neexistují jasná ustanovení o finančním či technickém příspěvku vlády ve velkých projektech,
což je pro zahraniční investory klíčové.

V roce 2019 byl do parlamentu předán zákon o zahraničních investicích a transferu technologií. Každé odvětví ekonomiky
podle ujištění premiéra přijalo závazek k odstranění kartelových dohod a zajištění volné a spravedlivé hospodářské
soutěže.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů.
Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail:
fncci@mos.com.np.

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

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka
vzhledem k neschopnosti místních úřadů projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci.
Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a
státní sféry.
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Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2
%, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Značná část obyvatel však
rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2020:

11.01 Prithvi Jayanti

15.01. Maghi Parwa / Maghe Sankranti

25.01. Sonam Losar

30.01. Den mučedníků

19.02 Prajatantra Diwas

21.02. Maha Shivaratri

24.02. Ghyalpo Losar

08.03. Mezinárodní den žen

24.03. Ghode Jatra

02.04. Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04. Nepálský Nový rok

24.04. Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05. Svátek práce

07.05. Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

25.05. Ramjan Edul Fikra

28.05. Ganatantra Diwas (Den republiky)

31.07. Edul Aajaha

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nepál

22/28 http://www.businessinfo.cz/nepal © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

http://www.businessinfo.cz/nepal


03.08. Raksha Bandhan

04.08. Gai Jatra

11.08. Shree Krishna Janmasthami

21.08. Hartalika Teej

01.09 Indra Jatra

03.09. Rishi Panchami

06.09. Gaura Parba

07.09. Nijamati Sewa Diwas

19.09. Constitution Day (Den ústavy)

17.10. Ghatashapana

23.10. Fulpati

24.10. Maha Ashtami

25.10. Maha Navami

26.10. Vijay Dashami

27.10. Ekadashi

28.10. Dwadashi

30.10. Kojagrat Purnima

15.11. Laxmi Puja

16.11. Govardhan Puja

17.11. Bhai Tika

20.11. Chhath Puja
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30.11. Guru Nanak Jayanti

25.12. Christmas Day (Vánoce)

29.12. Udhauli Parva

30.12. Tamu Losar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od
10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře,
každý rok proto svátek připadá na jiný den.

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

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí,
např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax:
+49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/ email: berlin@nepalembassy.de .

Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období
jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují 30 USD za 15 denní pobyt, 50 USD za pobyt v délce 30 dní a 125 USD za
pobyt 90 dní, víza jsou vícevstupová.

Poplatek za neturistické 30 denní vízum činí 30 USD.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na:

http://www.nepalimmigration.gov.np/page/tourist-visa
Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar,
Kathmandu a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici.
Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv.
trekking permit, který vydává imigrační úřad v Káthmándú nebo v Pokhaře. Více informací naleznete na:
https://www.lostwithpurpose.com/tims-card-kathmandu-nepal/ . Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí
bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin
a je tvrdě pokutován. Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských
zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit
hranice na přechodech:

http://www.nepalimmigration.gov.np/offices.
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Specifické podmínky pro cestování lze nalézt zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/nepal/cestovani/other.html.

Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie koronaviru jsou výše popsané vízové procedury pozměněny. Aktuální
informace lze najít na https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/nepal.html

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration
(http://www.nepalimmigration.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců
omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý
zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se
v praxi ukazuje jako velice obtížné.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v
porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší.
Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním
stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a
jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto
nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti
a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských
hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

Blíže viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/nepal/cestovani/health_care.html.
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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

V Nepálu nemá ČR zastupitelský úřad, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím velvyslanectví v Dillí.
V Káthmándú podporuje zájmy České republiky jí zřízený Honorární generální konzulát.

Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

Fax: +91-11-24155270

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz(obecný)

commerce_delhi@mzv.cz(obchod)

consular_delhi@mzv.cz (konzulka)

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení ZÚ Dillí: pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin (pro veřejnost).

Honorární generální konzulát České republiky v Nepálu
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Honoray Consulate general of the Czech Republic

Building No. 494, Ganeshman Singh Path, Tripureshwor, Kathmandu

Telefon +977-1-4259528

Fax +977-1-4248001

E-mail kathmandu@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu Vishnu Kumar AGARWAL

Konzulární působnost Nepál

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

V Nepálu dlouhodobě nepůsobí žádný pracovník českých institucí.

Ve struktuře MZV ČR spadá bilaterální relace ČR – NP pod teritoriální Odbor států Asie a Pacifiku, tel.: +420 224 181 264.
Obchodní relace NP – ČR spadá rovněž pod Odbor ekonomické diplomacie (OED), tel.: +420 224 181 139.

Na MPO ČR lze kontaktovat Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel: +420 224 852 400.

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

Telefonní čísla na policii, požárníky a první pomoc jsou různá podle oblasti. Lze je získat na místní policejní stanici.

• Kathmandu: (Nepál - Káthmándú : 00977 - 1) Policie: 100, 110 a 120
• Himalayan Rescue Association: 4440292/3
• Cizinecká policie: 4222453 a 42223590

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové informační zdroje
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• Vláda Nepálu, odkazy na ministerstva
• Department of Industries
• Nepal Business Directory
• The Himalayan Times
• Kathmandu Post
• Republica (zpravodajský server)
• The Telegraph (zpravodajský server)

Adresy významných institucí

• Ministerstvo průmyslu
• Ministerstvo financí
• Federation of NP Chambers of Commerce and Industry
• Nepal Tourism Board
• Central Bureau of Statistics
• Centrální banka, Nepal Rastra Bank
• ZÚ Dillí (oficiální web velvyslanectví ČR v Indii)
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