
Souhrnná teritoriální informace Mauricius

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke
dni 21. 5. 2020 17:28

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled (s.2)

2. Zahraniční obchod a investice (s.8)

3. Vztahy země s EU (s.12)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.14)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.16)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.17)

7. Kontakty (s.24)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauricius

1/26 http://www.businessinfo.cz/mauricius © Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

http://www.businessinfo.cz/mauricius


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

Oficiální název: Mauricijská republika (ang. Republic of Mauritius).

Premiér: Pravind Kumar Jugnauth (opět zvolen na dalších 5 let, od listopadu 2019)

Prezidenta volí parlament na 5 let a má pouze ceremoniální funkci, prakticky nevykonává téměř žádné pravomoci. Od 2.
prosince 2019 nastoupil nový prezident Prithvirajsing ROOPUN - G.C.S.K.

Seznam mauricijských ministerstev a ministrů/ministryň:

Rezort Ministr/ministryně

finance, ekonomické plánování a rozvoj Renganaden Padayachy

energie a veřejné služby Ivan Leslie Collendavelloo, GCSK, SC

zahraničních věcí, regionální integrace a mezinárodní
obchod

Nandcoomar Bodha

obrana, domácí záležitosti, vnější komunikace Pravind Kumar Jugnauth

ostrov Rodrigues, vzdálené ostrovy a teritoriální
integrita

Pravind Kumar Jugnauth

informační technologie, komunikace a inovace Deepak Balgobin

národní infrastruktura a rozvoj komunit Mahendranuth Sharma HURREERAM

sociálního integrity, sociálního zabezpečení a národní
solidarity

Fazila JEEWA-DAUREEAWOO, GCSK
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umění a kulturního dědictví Avinash TEELUCK

zdravotnictví a kvalitní život Kailesh Kumar Singh JAGUTPAL

cestovní ruch Georges Pierre LESJONGARD

školství, vysokoškolské vzdělání, vědy a technologie Leela Devi Dookun-Luchoomun

průmyslový rozvoj, MSP, a firmy Soomilduth BHOLAH

finanční služby a dobré vládnutí Mahen Kumar SEERUTTUN

práce, rozvoj lidských zdrojů a školení Soodesh Satkam Callichurn

modrá ekonomika, mořské zdroje, rybolov a lodní
doprava

Sudheer Maudhoo

obchod a ochrana spotřebitele Yogida Sawmynaden

žívotní prostředí, odpadní řízení a změna klimatu Kavydass Ramano

mládež, sport a rekreace Jean Christophe Stephan Toussaint

místní vládnutí a řízení rizik Mohammad Anwar HUSNOO

bydlení a plánování využítí půdy Louis Steven OBEEGADOO

agro průmysl a potravinová bezpečnost Maneesh GOBIN
rovnost žen a mužů a rodinný blahobyt Kalpana Devi KOONJOO-SHAH

Více informací včetně odkazů na jednotlivá ministerstva lze nalézt na odkazu: govmu.org.

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

Demografické ukazatele:

• Počet obyvatel: 1 272 605 (2019)
• Hustota osídlení na km

2
: 653 obyvatel/km

2

• Rozloha: 2030 km
2

(ostrov Mauricius 1757 km
2
; ostrov Rodrigues 108 km

2
a další drobné ostrovy)

• Průměrný roční přírůstek obyv.: 0,1 % (průměr za ostrovy)

Národnostní složení:

• 52 % - mauricijští Indové (Hindu)
• 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
• 17 % - mauricijští Indové (Islám)
• 2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
• 2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější skupina)

Náboženské složení:

• 52 % - hinduisté
• 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
• 17 % - muslimové
• 1 % - ostatní (budhisté)
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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.

Základní makroekonomické ukazatele

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

HDP
v běžných
cenách (mld.
USD)

12,8 11,69 12,23 13,27 14,18 13,67 14,11

HDP na
obyvatele
(USD)

10 150 9 260 9 680 10 490 11 238 11 690 11 930

růst HDP v % 3,7 3,6 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4

míra inflace v
%

0,2 1,3 2,3 4,3 3,2 0,5 2,1

míra
nezaměstnanosti
%

7,8 7,9 7,3 7,1 7,0 7,0 6,9

Zdroj: EIU - report z dubna 2020, *odhady

Mauricijská ekonomika zaznamenává poměrně stabilní ekonomický růst, který je však velmi závislý na ekonomickém
vývoji v Evropě, USA a Číně. V roce 2019 se dynamika růstu těchto ekonomik mírně zpomalila, což se projevilo i na
meziročním ekonomickém růstu Mauriciu, který dosáhl 3,5 % HDP. V roce 2020 se očekává zpomalení mauricijské
ekonomiky kvůli nezbytným opatřením proti šíření COVID-19, omezenému cestování a snížené poptávce ze strany
hlavních obchodních partnerů. Evropa má na Mauricius největší vliv, protože polovina všech mauricijských vývozů směřuje
právě do Evropy a podobně je tomu i u počtu přijíždějících turistů na Mauricius. Navíc deregulace kvót na produkci cukru
mezi členskými státy EU uvolnilo na trh EU velké množství levného cukru, což mělo dopad na omezení vývozu cukru
z Mauricia. Budoucnost je nyní nejistá a je otázkou, jaký to bude mít vliv na další ekonomické ukazatele. Mauricius
očekával v roce 2019 a 2020 vyšší světovou poptávku po textilní produkci a dále plánoval rozvoj přístavní infrastruktury
(měla by být dokončena do 2023). Vedle toho se Mauricius zaměřuje na rozvoj finančních technologií (fintech) a vytváří
nezbytnou infrastrukturu pro příchod nových investorů, aby mohl diverzifikovat svou ekonomiku postavenou na 4 pilířích
– cukr, textil, turistický ruch a finanční služby.

V roce 2019 bylo dosaženo schodku státního rozpočtu ve výši 3,3 % kvůli vyšším výdajům ze státního rozpočtu
v souvislosti s volbami, podporou výrobců cukru, oceánské ekonomiky a cestovního ruchu; a snížením příjmů z důvodu
rozšíření výjimek u výběru daní. V kontrastu s pozitivními ukazateli se jeví jako riziko vysoký veřejný dluh, který se v roce
2019 dostal na 63,4 % a v roce 2020 se očekává na 66,5 % HDP. Cílem vlády je však jeho snížení na 60 % HDP do roku
2021.
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Centrální mauricijská banka se snaží stimulovat ekonomickou aktivitu a v srpnu 2019 tak snížila úrokovou míru na
historické minimum z 3,5% na 3,35 %. Rozhodnutí centrální banky bylo podníceno nízkou inflací, oslabením světové
ekonomiky a také snížením úrokové míry centrální bankou USA. V roce 2019 se meziroční míra inflace snížila na 0,5 %
z 3,2 % v roce 2018. V roce 2020 se naopak očekává opětovný nárůst na 2,1 %.

Mauricius si udržuje svou pozici nejlépe „business friendly“ země subsaharské Afriky a mauricijská vláda v roce 2019
zintenzivnila úsilí k implementaci opatření na podporu podnikání a přilákání investic do klíčových vývozních oblastí. Na
konci července 2019 byl zveřejněn zákon pro usnadnění podnikání (tzv. Business Facilitation Act), kterým pozměnil
mnoho nařízení a legislativu. Tento zákon usnadnil obchodování a placení tržních poplatků, ustanovil Odbor firemní a
obchodní registrace - CBRD (odbor Ministerstva financí) jako jedno kontaktní místo pro podnikatele a investory (tzv. one
stop shop), urychlil vydávání stavebních povolení a obchodní licencí a představil novinky týkající se povolení k pobytu.
Díky změnám v legislativě se Mauricius dostal na svou historicky nejlepší pozici v hodnocení Doing Business a posunul se
z 20. na 13. místo z celkově hodnocených 190 zemí světa. Mezi nejlepších 10 zemí světa se umístil u ukazatelů
placení daní a vydávání stavebních povolení.

Mauricijská vláda má za cíl vybudovat sociální stát a zavedla tak v roce 2019 program podpory příjmů (tzv. Marshallův
plán proti chudobě) pro 11 000 rodin s nízkými příjmy. Kromě toho zavedla i další politická opatření na pomoc
pracovníkům s nízkými příjmy ve formě záporné daně z příjmu.

Hodnocení mezinárodních ratingových agentur se vůči Mauriciu v roce 2019 nezměnilo. Moody´s potvrdil hodnocení
Mauricia na „Baa1“ (mírné úvěrové riziko) a Fitch na „BBB-„ (relativně nízké riziko) s pozitivním výhledem.

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Příjmy (%
podíl na
HDP)

20,3 20,5 20,9 23,1 22,5 22,7 23,8

Výdaje (%
podíl na
HDP)

23,5 24,2 24,4 25,1 26,9 26 27,5

Saldo (%
podíl na
HDP)

-3,2 -3,7 -3,5 -2 -4,4 -3,3 -3,7

Zdroj: EIU, Country Report z dubna 2020, *odhad

Fiskální rok začíná na Mauriciu od 1. 7. a končí 30. 6., aktuálně platí rozpočet 2019/2020.

Hlavní priority tohoto rozpočtu jsou:

• ekonomický růst a rozšíření výrobního sektoru (pobídky v zemědělství - rozšíření daňových výhod pro zemědělce k
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nákupu vozidel, zimní příspěvky pro pěstitele čaje, bezcelní pobídky k rozvoji včelařství, zaručená min. cena pro
výrobce cukru; zavedení daňových prázdnin pro služby v přístavu; podpora tzv. MICE událostí, elektronické vydávání
licencí a celního odbavení);

• projekty v infrastruktuře (oprava a modernizace infrastruktury na různých úrovních - rozšíření letišť, nové silnice,
prohlubování přístavů, výstavba vodní přehrady, modernizace autobusového terminálu a řada komunitních projektů);

• inovační začlenění a lidský rozvoj (výstavba sociálních bydlení, rozšíření přístupu k dotacím na bydlení pro širší
příjmovou skupinu, zlepšení státního vzdělávání a zdravotní péče, rodiny zapsané v sociálním registru budou mít
přístup k internetu zdarma);

• ekologická opatření (podpora solární energetiky, zpracování biomasy na elekt. energii, celonárodní úklidová kampaň,
snížení daní na nákup elektrických vozidel).

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 2019 2020
(k dubnu)

Běžný účet
(mil. USD)

-713 -562 -516 -878 -821 -802 -

Kapitálový
účet

-5 -3,95 0 -3 0 0 -

Finanční účet 1135 523,52 676 828 -906 -841 -

Devizové
rezervy (mil.
USD)

3919 4260 4967 5984 5986 6597 6966

Státní dluh
vůči HDP (%)

62 65,4 66,2 63,7 65,2 63,4 66,5

Zdroj: Mosambická centrální banka - Bank of Mauritius; EIU - report k dubnu 2020

Běžný účet platební bilance Mauricia dosahuje dlouhodobě deficitu, a to zejména kvůli vysokým dovozům. V roce 2019 se
schodek mírně snížil, což odpovídalo mírnému snížení dovozu a mírnému zvýšení vývozu. Obchodní bilance byla ve
schodku ve výši - 3 186,46 mil. USD. Naopak bilance služeb dosáhla významného přebytku ve výši 820 mil. USD v roce
2019, což je dáno i charakterem maurícijské ekonomiky. Nejvýznamněji k tomu přispěl zejména cestovní ruch, nejméně
pak pojišťovací služby.

Zadluženost ekonomiky se pohybuje relativně v podobné výši, nicméně stále se nedaří dosáhnout závazku max. 50 %
HDP.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustava se řídí bankovním zákonem z roku 1988 a zákonem o Mauricijské bance (Bank of Mauritius - centrální
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banka). Oblast směnárenství se řídí zákonem o obchodnících s valutami z roku 1995. Kontrolní a řídící roli zde hraje
Odbor dozoru Mauricijské banky (Supervision Department - Bank of Mauritius).

Na Mauriciu působí dále řada pojišťovacích a finančních institucí, které se snaží pronikat i na zahraniční trhy, především
do zemí východní a jižní Afriky.
Regulaci a kontrolu sektoru finančních služeb vykonává Komise finančních služeb (Financial Services Commission - FSC),
která má dále za úkol regulaci a kontrolu akciového trhu, vydávání pověření k činnosti pro finanční, burzovní a pojišťovací
společnosti.

Další institucí činnou v oblasti finančních služeb je Agentura na podporu finančních služeb (Financial Services
Promotion Agency - FSPA), která zajišťuje podporu financování obchodu, výroby a služeb.

Přehled hlavních bank na Mauriciu je shrnut na následujícím odkaze na stránkách centrální banky Bank of Mauritius, která
jim vydává licence. Na Mauriciu jsou zastoupeny jak mezinárodní, tak i místní banky.

Nejvýznamnější pojišťovnou je Státní mauricijská pojišťovací společnost (SICOM), která byla vyhodnocena jako nejlepší
pojišťovna pro životní pojištění na ostrově. Dalšími významnými pojišťovnami jsou Jubilee Insurance, Mauritian Eagle
Insurance či pojišťovna Swam.

1.7 Daňový systém

Mauricius má jednu z nejnižších daňových zátěží na světě a uplatňuje mnoho výjimek.

Přehled daní:

• daň z přidané hodnoty (VAT) - uplatňuje se ve výši 15 %;
• daň z příjmů - je aplikována celá řada výjimek, u fyzických osob a zaměstnanců 10-15 %, vývozní společnosti 3 %,

ostatní společnosti 15 %;
• solidární daň - 5 %, počítá se z příjmů přesahující 3,5 mil. rupí (cca 89 073 USD);
• daň z hazardních her - zahrnuje daň z loterií, kasín, sázek apod., většinou 2-10 %.

Na Mauriciu byla zavedena tzv. záporná daň z příjmů (NIT), která naopak umožňuje mauricijským občanům získat státní
podporu, pokud mají měsíční plat nižší jak 9900 mauricijských rupí (cca 251 USD).

Přehled k daním je zveřejněn na stránkách Daňového a celního úřadu - Mauritius Revenue Authority (MRA).
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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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dovozy 5 104 5 136 5 354 4 524 4 406 4 990 5 067,28 4 897,46

Vývozy 2 649 2 866 3 095 2 662 2 377 2 362 1 697,78 1 711,89

Saldo -2 455 -2 270 -2 259 - 1 862 -2 049 -2 581 -3 369,5 -3 186,46

Údaje v mil. USD
Zdroj: Mauricijská centrální banka

V roce 2019 lze zaznamenat pokles dovozů na Mauricius a mírný nárůst vývozů. Obchodní bilance Mauricia je
dlouhodobě v deficitu kvůli charakteru ekonomiky a vysoké závislosti na dovozu zejména surovin a ropných produktů.
Vývoj zahraničního obchodu probíhá v cyklech a neprovuje se ani dlouhodobá tendence nárůstu ani poklesu. V obchodně
politickém režimu existují 2 silné trendy, jednak je to přetrvávající vysoká ochrana domácího trhu pro mauricijské výrobce,
kteří na něj dodávají, a jednak vývozní podniky dostávají značné podpory pod různými programy, jako např. program
Exportní výrobní zóny (EPZ).

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je významným obchodním partnerem Mauricia, zejména z pohledu dodávek cukru. Dříve platil Protokol o cukru
(„Sugar Protocol“), na jehož základě mohl Mauricius dodávat cukr do EU za garantované ceny, které byly vyšší než
světové. Do roku 2013 pak platily tzv. "Accompanying Measures for Sugar Protocol". Současně je EU trhem pro značnou
část mauricijského vývozu oděvních a textilních výrobků.

Do EU v roce 2019 mířilo okolo 38 % vývozů Mauricia a mezi zeměmi EU má největší podíl Francie, dále Itálie, Španělsko,
Nizozemsko a Německo.

Mimo EU mauricijské vývozy směřují do:

• Spojeného království V. Británie a Severního Irska (11 %),
• USA (10,7 %)
• JAR (10,4 %)
• Madagaskar (7 %)
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• Keňa (2,9 %)
• Reunion (2,57 %)
• Singapour (1,8 %)
• Japonsko (1,8 %)

Na straně dovozu na Mauricius měla opět největší podíl EU a tento podíl zvýšil oproti roku 2018. V rámci EU největšími
dovozními trhy Mauricia byly Francie, Španělsko, Německo, Belgie, Itálie a Nizozemsko.

Největšími dovozci na Mauricius v roce 2019 byly:

• EU (20,8 %)
• Čína (16,7 %)
• Indie (13,86 %)
• JAR (8 %)
• Spojené arabské emiráty (7,27 %)
• Japonsko (3,08 %)
• Spojené království V. Británie a S. Irska (3 %)
• Malajsie (2 %)
• USA (2 %)

2.3 Komoditní struktura

Na straně mauricijského vývozu se nejvíce prosazují následující produkty:

• oblečení (všechny možné typy) 29,2 %
• ryby (20,1 %)
• třtinový cukr (10,2 %)
• textilní látky (6,9 %)
• perly a polodrahokamy (5,25 %)
• chemické produkty (4,6 %)
• stroje (3,8 %

Na straně dovozu na Mauricius se nejvíce prosazují:

• ropné produkty (15,6 %)
• automobily (7,09 %)
• ryby (5,03 %)
• telekomunikační, zvukové a reprod. vybavení (4,04 %)
• elektrické stroje a přístroje, elektrické součástky (3,5 %)
• průmyslové stroje a vybavení, části a součásti strojů (3,3 %)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Mauricius byl první zemí, která začala budovat speciální ekonomické zóny v Africe a následně se stala vzorem pro ostatní
africké státy. Vytvářením speciálních ekonomických zón totiž napomohlo k diverzifikaci mauricijské ekonomiky a zapojení
země do globální ekonomiky. Tato politika začala již v 70. letech minulého století, kdy postupně vedla k založení Export
Processing Zone (EPZ) a v roce 1992 ustanovení Freeport (Svobodného přístavu). Přístup v rámci EPZ poskytl
zahraničnímu investorovi balíček fiskálních koncesí a dalších výhod, aby lokalizoval svou činnost na Mauriciu a zaměstnal
vysoký podíl mauricijské pracovní síly.
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Freeport (Svobodný přístav) - je bezcelní logistický, distribuční a marketingový uzel pro region subsaharské Afriky.
Logistické a skladovací prostory, které jsou snadno dostupné pro překládku, konsolidaci, skladování a drobné zpracování
zboží.

Výhody Freeport:

• efektivní celní odbavení
• zboží bez cla a bez DPH
• osvobození od daně z příjmu právnických osob
• je možné 100% zahraniční vlastnictví
• repatriace zisků zcela zdarma
• žádná devizová kontrola
• 50% snížení poplatků za manipulaci v přístavu
• 50% obratu může být realizován z prodeje na místním trhu
• přístup k offshore bankovním institucím

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(leden-září)

příliv PZI
(mil. USD)

293 418 208 512,2 599,1 442,05 387,9

odliv PZI
(mil. USD)

168 91 54 124,16 119,5 119,57 42,52

podíl PZI na
HDP (%)

9,92 159,4 38,4 66,03 38,61 36,55 28,57

Zdroj: Centrální banka Mauricia

Na přílivu PZI na Mauricius se nejvíce podílely realitní služby (89,22 %), dále finanční a pojišťovací činnosti (2,3 %) a
zdravotnictví včetně sociálních služeb (2,3 %).

EU je tradičně největším investorem na Mauriciu a to bylo potvrzeno i v roce 2019. Podíl EU na přílivu PZI v prvních
třech čtvrtletí 2019 byl 51,7 % a mezi jejími zeměmi nejvíc investovaly: Francie, dále Německo a Belgie.

Nejvýznamnější zahraniční investoři na Mauriciu:

• Francie (35,8 %)
• JAR (24,5 %)
• Švýcarsko (5,5 %)
• Spojené království V. Británie a S. Irska (5,37 %)
• Čína (4,88 %)
• Indie (3,3 %)
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Na odlivu PZI z Mauricia v zahraniční měly největší podíl finanční a pojišťovací činnosti (54,87 %) a ubytovácí a
stravovací služby (20,8 %).

Hlavními zeměmi, kam směřovaly mauricijské invetice:

• Indie (30,8 %)
• Reunion (24,05 %)
• Seychelly (20,8 %)
• Francie (3,4 %)

Podíl EU na odlivu PZI z Mauricia v prvních třech čtvrtletí 2019 byl 9,87 %.

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

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 2000, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního
pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil.

Podporu přílivu investic má na starosti Ekonomická rozvojová rada (Economic Development Board), která na
svých stránkách přehledně a srozumitelně formuluje hlavní výhody investování v prioritních sektorech, založení
společnosti a současně také podmínky pro pobyt na Mauriciu.

Prioritní oblasti investování a hlavní sektorové příležitosti na Mauriciu jsou:

• agroprůmysl
• akvakultura
• vzdělávání
• finanční služby
• pohostinství a rozvoj nemovitostí
• zdravotní služby
• smart cities
• ICT
• humanitní vědy
• logistika
• zpracovatelský průmysl
• média a kreativní průmysl
• ekonomika oceánů
• obnovitelné zdroje energie
• mořské plody
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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

Kontakty na Delegaci Evropské unie na Mauriciu:

Delegation of the European Union to the Republic of Mauritius and to the Republic of Seychelles
fyzická adresa: 8th Floor, St. James Court, St Denis Street, Mauritius
poštovní adresa: PO Box 1148, Port Louis, Mauritius
Tel: +230 2071515 Fax: +230 2116624

Vedoucí delegace/velvyslanec: Vincent Degert
Email: Delegation-mauritius@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/mauritius_en

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Mauricius patří k zemím, které s EU spolupracují ve formátu EU-ACP, zastřešeném tzv. Dohodou z Cotonu. Vzájemné
vztahy v posledních letech posilovaly. Obchodní spolupráce přispěla k větší diverzifikaci ekonomiky Mauricia od
monokultury (cukr) před cca 30 lety k silným sektorům cestovního ruchu, textilu, finančních služeb, ICT, ale stále také
cukrové třtiny a také mezinárodního obchodu s mořskými plody.

V r. 2009 byla mezi EU a Mauriciem, Zimbabwe, Madagaskarem, Seychelami sjednána tzv. přechodná Dohoda o
ekonomickém partnerství - interim Economic Partnership Agreement (EPA), která začala být předběžně prováděna
od 14. května 2012. Jednání o plnohodnotné Dohodě o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku ESA (státy
východní a jižní Afriky - Mauricius, Džibutsko, Etiopie, Eritrea, Komory, Madagaskar, Malawi, Súdán, Seycheli, Zambie a
Zimbabwe) zatím příliš nepokročila. Sedmé zasedání výboru EPA mezi EU a vybranými státy východní a jižní Afriky (ESA)
se uskutečnilo 22. ledna 2019 v Bruselu. Další kolo zasedání se očekává na konci roku 2019 na Seychelách. Maurucius
má v rámci těchto zasedání zájem o prohloubení EPA zejména v oblasti služeb a investic.

Mezi EU a Mauriciem probíhá dialog v řadě oblastí, spolupráce v boji proti pirátství a spolupráce v rybolovu.

Na trhy EU směřuje 58 % exportů z Mauricia a přístup na tyto trhy představuje pro vládu i soukromý sektor na Mauriciu
prioritu.

V roce 2019 dosáhla celková hodnota vývozu EU na Mauricius 1,258 mld. USD, meziročně se zvýšila o 20,4 % a
představovala podíl 24,8 % na celkových dovozech Mauriciu.

Naopak celková hodnota dovozu z Mauricia do EU dosáhla v roce 2019 hodnoty 0,557 mld. USD a představovala jen
mírný nárůst o 6,7 %oproti roku 2018 a podíl na celkových vývozech Mauriciu byl 38,7 %. EU je největší vývozním
trhem Mauriciu.
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Mauricius je v mnoha ohledech možno považovat za like-minded zemi z pohledu EU. Vztahy mezi EU a Mauriciem jsou
široké a jdou za tradiční vztahy donor-příjemce pomoci. Mauricus je signatářem dohody z Cotonou, čerpá tak podporu
v rámci EDF. Na léta 2014-2020 je pro Mauricius v 11. EDF vyčleněno 9,9 mil. EUR, které směřují hlavně do oblasti
vysokého školství, včetně výzkumu, vývoje a inovací. Národní indikativní program EDF na 2014-2020 je na tomto
odkazu.

Mezi EU a Mauriciem probíhá také politický dialog, který se naposledy konal 13. června 2019 a účastnila se jej celá řada
mauricijských resortních ministrů.

Konkrétní projekty pro zapojení do rozvojové spolupráce EU lze nalézt na stránkách Delegace EU na Mauriciu.
Vyhlašovány jsou tendry a různé granty.

Obecně, tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na
webových stránkách Evropské komise .
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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

Vzájemný obchod jak z pohledu ČR, tak i Mauricijské republiky, dosahuje relativně nízkých hodnot. Obchodní bilance ČR
vůči Mauriciu byla dlouhodobě záporná, nicméně v roce 20019 dosáhla prvního přebytku ve výši 25 tis. USD. Vývoj na
začátku roku 2020 však zaznamenává rychlejší růst dovozů než vývozů.

Vývoj obchodu ČR a Mauricia (v mil. USD)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(leden-březen)

Vývoz 10,7 6,3 6,69 7,05 10,34 11,35 1,68

Dovoz 26,2 20,3 16,75 14,62 10,94 11,1 2,53

Bilance -15,6 -13,8 -10,06 -7,57 -0,6 0,25 -0,85

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýzamnější položky českého vývozudo Mauricia jsou:

• procesorové jednotky
• tabule, skříně pro elektrické ovládání či rozvod elektrického proudu
• bavlněné tkaniny
• čelní lopatové nakladače
• přenosná zařízení pro automatické zpracování dat
• diskové jednotky
• Vignolovy kolejnice ze železa či ocely pro železniční či tramvajové tratě
• části a součásti letounů
• telefony pro celulární sítě
• keramické výlevky
• monitory pro automatické zpracování dat

Nejvýznamnější položky dovozu z Maurícia do ČR jsou:
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• pánské kalhoty z denimu
• tuňák
• třtinový cukr
• pánaké bavlněné košile, trička, dámské kalhoty
• programovatelné paměťové řídící prvnky
• rum
• ananas

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb zahrnuje ve většině případů cestovní ruch, kdy Mauricius představuje oblíbenou
turistickou destinaci pro české občany. V posledních letech se také objevuje zvyšující se zájem o tzv. svatební turistický
ruch.

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

Velvyslanectví ČR v Pretorii nemá informace o českých investicích na Mauriciu.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

V květnu 2012 vstoupila v platnost mezi EU a Mauriciem prozatímní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim
EPA) představující obchodní dohodu s preferenčními celními sazbami.

Jediným platným bilaterálním dokumentem v ekonomické oblasti mezi ČR a Mauricijskou republikou je Dohoda o
podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1999, která je v platnosti od 27. 4. 2000. V současné době se projednává
její úprava s ohledem na členství ČR v EU. Dne 18. srpna 2015 podepsali v Port Louis velvyslankyně Blanka Fajkusová a
tajemník kabinetu a vedoucí státní služby Sateeaved Seebaluck Dohodu o letecké dopravě mezi ČR a Mauriciem.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím rozvojové spolupráce EU, nerealizuje však na Mauriciu
žádné bilaterální rozvojové projekty.
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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

Mauricius patří k nejlépe hodnoceným zemím subsaharské Afriky a nabízí pro české podnikatele mnoho příležitostí. V
různých světových žebříčcích se umísťuje na předních místech z pohledu jak podnikání, tak i investiční přitažlivosti a i
politické stability.

Za potencionální oblasti českéhovývozu na Mauricius patří:

• zařízení pro modernizaci cukrovarů,
• ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vod (zvýšení ochrany životního prostředí patří k

důležitým cílům vlády na Mauriciu, podobně jako zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu),
• strojní vybavení, mrazící a chladící boxy, klimatizační zařízení,
• informační technologie a elektronika,
• spotřební zboží (především sklo, porcelán – avšak s přihlédnutím k omezené velikosti trhu).

Za perspektivní odvětví pro investice jsou na Mauriciu považovány následující sektory:

• Agro průmysl
• Kreativní průmysl
• Vzdělávání
• Finanční služby
• Zdravotní péče
• Informační a komunikační technologie (ICT)
• Věda a výzkum
• Logistika
• Zpracovatelský průmysl - nové obory
• Zpracovatelský průmysl - tradiční odvětví
• Mořský průmysl
• Realitní služby a pohostinství

Mauricijskou institucí na podporu vývozu a investic je Ekonomická rada pro rozvoj - EDB, která velice detailně popisuje
investiční příležitosti a veškeré nezbytné náležitosti pro investování na Mauriciu.

5.2 Kalendář akcí

Na Mauriciu se konají různé oborově zaměřené konference pro vědce, univerzitní profesory, studenty či státní úředníky.

Ekonomická rada pro rozvoj (EDB) připravuje několikrát do roka sektorově zaměřené workshopy či konference, jejichž
aktuální přehled lze nalézt na jejích stránkách v sekci: News and Events.
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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

Mauricijský trh je trhem poměrně vyspělým. Na trhu je přítomna většina globálních firem. Preciznost a solidnost ve
vzájemné spolupráci jsou samozřejmostí a hrají roli také kultuní zvyklosti - viz kapitola 6.8.

U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu úspory nákladů
na prostředníky. U ostatních produktů se doporučuje dodávat zboží přes místního agenta/distributora.

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

Registrace dovozců a vývozců probíhá online na stránkách Mauricijské příjmové instituce - Mauritius Revenue
Authority.

Při dovozu jakéhokoliv zboží je nutno projít celním odbavením, při vývozu vyplnit exportní deklaraci.

Postup při dovozu zboží na Mauricius včetně vývozu zboží přehledně prezentuje na svých stránkách Mauricijská příjmová
instituce a uvádí veškeré nezbytné opatření a dokumenty.

Dovozní omezení je uplatňováno u vybraných produktů a kompletní přehled je uveden na odkazu: Import Restrictions.

Týká se např. těchto produktů:

• Potraviny
• Zemědělská produkce (ovoce, zelenina, květiny, semínka)
• Léky
• živá zvířata – veterinární / karanténní řízení
• tabák – Tobacco Board
• čaj - Tea Board
• hračky a některé další spotřební položky (např. železné tyče, elektrické kabely) - Mauricijský normalizační úřad

(Mauritius Standards Bureau)

Informace k zakázaným produktům při dovozu a vývozu: Zakázané produkty při dovozu
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Informace o celních sazbách lze nalézt na odkazu: Přehled k celním sazbám

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Mauricius si udržuje svou pozici nejlépe „business friendly“ země subsaharské Afriky a mauricijská vláda v roce 2019
zintenzivnila úsilí k implementaci opatření na podporu podnikání a přilákání investic do klíčových vývozních oblastí. Na
konci července 2019 byl zveřejněn zákon pro usnadnění podnikání (tzv. Business Facilitation Act), který pozměnil
mnoho nařízení a legislativu. Tento zákon usnadnil obchodování a placení tržních poplatků, ustanovil Odbor firemní a
obchodní registrace - CBRD (odbor Ministerstva financí) jako jedno kontaktní místo pro podnikatele a investory (tzv. one
stop shop), urychlil vydávání stavebních povolení a obchodní licencí a představil novinky týkající se povolení k pobytu.
Díky změnám v legislativě se Mauricius dostal na svou historicky nejlepší pozici v hodnocení Doing Business 2020 a
posunul se z 20. na 13. místo z celkově hodnocených 190 zemí světa. Mezi nejlepších 10 zemí světa se umístil u ukazatelů
placení daní a vydávání stavebních povolení.

Nové malé firmy mohou zahájit obchodní aktivity do tří pracovních dnůod podání žádosti o povolení k podnikání.
Právní formy firem jsou regulovány zákonem o společnostech (Companies Act 2001) - podrobný přehled naleznete na
webových stránkách Ekonomické rady pro rozvoj - EDB v sekci: Running your business.
Doporučujeme také stránky Ministerstva financí a ekonomického rozvoje s přehledem potřebných kroků, formuláři ke
stažení apod.

Mezinárodní hodnocení Mauriciu ve srovnání se zeměmi Afriky a celým světěm

No Index Global Rank Africa Rank

1 World Bank Doing Business
2020

13 out of 190 countries 1st

2 Global Competitiveness
Index 2019 – World
Economic Forum

54 out of 140 countries 1st

3 Corruption Perceptions
Index 2019 - (Transparency
International)

52 out of 180 countries 3rd

4 International Property
Rights Index 2019

40 out of 128 countries 1st

5 Mo Ibrahim Index of African
Governance 2019

- 1st

6 Press Freedom Index 2019 -
(Reporters without Borders)

58 out of 180 countries 5th

7 The A.T. Kearney Global 30 out of 50 countries 2nd
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Services Location Index
2019

8 2018 Index of Economic
Freedom - (Heritage
Foundation)

25 out of 180 countries 1st

9 Economic Freedom of the
World 2019- (Fraser
Institute)

8 out of 162 countries 1st

10 Human Development Index
2019

66 out of 188 countries 2nd

11 Democracy Index 2019 –
The Economist Intelligence
Unit – Full Democracy

17 out of 167 countries 1st

15 Mercer’s 2019 Quality of
Living Survey

83 out of 230 countries 1st

19 Forbes Survey of Best
Countries for Business 2019

39 out of 161 countries 1st

20 The Travel and Tourism
Competitiveness 2019

54 out of 136 countries 1st

21 Social Progress Index 2019 44 out of 149 countries 1st

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

Vzhledem k vyspělosti mauricijského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů
úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na
vysoké profesionální úrovni.

Na Mauriciu nenajdeme mnoho pravidelných veletrhů a výstav, i když se postupně stává stále oblíbenější destinací
pro kongresy a konference, alespoň v rámci afrického kontinentu. Informace o nadcházejících akcích lze nalézt na
stránkách Ekonomické rady pro rozvoj EDB a to včetně obchodních misí z Mauricia na veletrhy v jiných zemích.

Výstaviště na Mauriciu: Swami Vivekananda International Convention Centre - SVICC

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Legislativní rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví byl na Mauriciu zpočátku stanoven na ochranu autorských
práv, ochranných známek, patentů - patentový zákon z roku 1875; zákon o ochranných známkách z roku 1868 a autorský
zákon z roku 1956 tvoří nejstarší právní předpisy. Mechanismus prosazování práv duševního vlastnictví se změnil v roce
1995, kdy dohoda TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) Světové obchodní organizace
vstoupila v platnost. V zájmu konformnosti a principů založených v TRIPS, došlo k přijetí následujících právních norem:

• autorský zákon, přijatý v roce 1997;
• zákon o patentech, průmyslových vzorech a ochraných známkách z roku 2002;
• zákon o ochraně před nekalými praktikami (průmyslového vlastnictví) z roku 2002;
• zákon o designu (topografie) integrovaných obvodů z roku 2002;
• zákon o zeměpisných označení z roku 2002.

Institucionální rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví je tvořen několika orgány. Úřad průmyslového vlastnictví,
odbor pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a regionální spolupráce, je zodpovědný za
zpracování registrace patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů. Soudní dvůr pro průmyslové vlastnictví
rozhoduje o případech jako je např. odmítnutí žádosti o registraci s možností odvolání se k Nejvyššímu soudu.

Pokud jde o autorská práva, Mauricijská společnost autorů (Mauritius Society of Authors) spravuje majetková práva
vlastníků autorských práv a výlučné licence; uděluje povolení k používání chráněných děl a je zodpovědná za sběr a
vyplácení autorských honorářů. Kromě toho Ministerstvo umění a kultury provozuje tzv. Copyright Desk odpovědnou za
informování veřejnosti a registrace autorských práv.

K prosazování práv duševního vlastnictví je celní oddělení Finančního úřadu Mauricia oprávněno zadržet zboží podezřelé
z padělků při vstupu do země, a to za předpokladu, že vlastník ochranné známky podstoupil předchozí registrační
postupy.

Podrobné informace, vč. připravovaných legislativních změn a praktického návodu pro firmy ke stažení naleznete na
stránkách vládního obchodně-informačního portálu.

6.6 Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek na Mauriciu je upravena zákonem Public Procurement Act z r. 2006 ve znění pozdějších novel a
navazujících právních aktů.

Vypsané veřejné zakázky jsou zveřejňovány na centrálním portále k veřejným zakázkám.

Vedle Úřadu pro veřejné zakázky, který spadá pod Ministerstvo financí a hospodářského rozvoje, dohlíží na tuto oblast
také Centrální rada pro veřejné zakázky (na webových stránkách naleznete popis procesu zadávání veřejných zakázek na
Mauriciu).

Systém veřejných zakázek je elektronický a představuje nejvyspělejší systém tohoto druhu v Africe.

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

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou na Mauriciu, je užitečné využít poradenské asistence místní
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právnické kanceláře, která je na praktické úrovni dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

Na Mauriciu je nezávislý systém soudnictví, který je rychlý a kvalitní a v mezinárodním srovnání dosahuje vysoké kvality.

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

Místní zvyklosti:

Mauricius představuje křižovatku, na které se setkávají evropské a asijské (především indické) zvyklosti při obchodních
jednáních. Převažuje právě indický styl s ohledem na významnou část populace pocházející z Indie - a to jak hinduistickou,
tak i muslimskou. Oproti jednání v Indii a Pákistánu je však Mauricius více ovlivněn evropským stylem, zvláště
francouzským. Přestože byl Mauricius britskou kolonií, značný vliv, a to i jazykový, zanechali původní kolonizátoři
z Francie. Z tohoto důvodu je někdy preferován při jednáních francouzský jazyk oproti anglickému, který však všichni také
ovládají. Nepsaným lidovým jazykem je místní kreolština, ve které se mísí prvky francouzštiny s dalšími jazyky z Indie,
Madagaskaru a afrických zemí. Významná část podnikatelů je čínského původu, především z jihozápadní Číny.

Státní svátky:
• 1. ledna - Nový rok
• čínský jarní festival (pohyblivé)
• 1. února - svátek na památku zrušení otroctví
• Thaipoosam Cavadee (pohyblivé)
• Maha Shivaratree (pohyblivé)
• 12. března - státní svátek
• Ougadi (pohyblivé)
• Velký pátek (pohyblivé)
• 1. května - svátek práce
• 15. srpna - Nanebevzetí P. Marie
• Ganesh Chathurthi (pohyblivé)
• Divali (pohyblivé)
• Eid-Ul-Fitr (pohyblivé)
• 2. listopadu - svátek na památku příjezdu prvních otroků
• 25. prosince - svátek vánoční
Úřední hodiny:
• banky - pondělí až čtvrtek 9:15–15:15, pátek 9:15–17:15, v sobotu zavřeno
• obchody - pondělí až sobota 9:30–17:30 (některé v sobotu odpoledne mají zavřeno), většina obchodu je v neděli a o

svátcích zavřena (různé dle města a oblasti)
• úřední hodiny institucí - pondělí až pátek 8:30–16:00 a v sobotu 9:15–11:15 (pouze soukromé firmy)
• pošty - pondělí až pátek 8:00–16:00, sobota 8:00–11:45

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

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

S platností od 28.5.2009,kdy byla podepsána dohoda mezi členskými státy EU a Mauriciem, mohou občané ČR pobývat
na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 3 měsíců během šestiměsíčního období, které se počítá od prvního data
vstupu na Mauricius. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných typů pobytu za splnění následujících podmínek -
předložení platného zpátečního cestovního lístku - prokázání dostatku finančních prostředků na úhradu nákladů pobytu
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(100 USD na den), - prokázání platné rezervace hotelu nebo zájezdu - rezervace hotelu může být nahražena zvacím
dopisem - cestovatel nesmí figurovat na seznamu osob, které jsou pro Mauricius nežádoucí. Doporučuje se před cestou
ověřit u zastupitelského úřadu Mauricia, zda se podmínky pro cestování nezměnily. Viz také stránka MZV ČR k cestování
na Mauricius.

Rostliny, semena, čerstvé ovoce a květiny musí být deklarovány celním úřadům a podléhají prohlídce; dovozní povolení
musí být obdrženo od Ministerstva zemědělství Mauricia před jejich dovozem. Tatáž dovozní procedura platí pro zvířata,
která musejí projít karanténou. Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin. Na dovoz a
vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.

Časový posun: + 3 hodiny, v době letního času +2 hod

Všeobecně se hovoří francouzsky, na úřadech, hotelích a restauracích také anglicky (oficiální jazyk).

Mezinárodní provolba na Mauricius je: +230

Roční teploty:

• letní měsíce (od listopadu do dubna) od 25
o
C do 33

o
C na pobřeží a od 20

o
C do 28

o
C na centrální plošině, teplota

moře 27
o
C;

• zimní měsíce (od května do října) od 18
o
C do 24

o
C na pobřeží od od 13

o
C do 19

o
C na centrální plošině, teplota moře

22
o
C.

Od listopadu do března se mohou tvořit tropické cyklóny a období dešťů je od ledna do března.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci ve věku od 20 do 60 let na Mauriciu mohou zpravidla pracovat v oblastech, ve kterých není dostatek domácí
kvalifikované pracovní síly. Informace o dalších podmínkách a o postupu žádosti o pracovní povolení jsou dostupné na
stránkách organizace tzv. Employment Division Work Permit Unit spadající pod mauricijské ministerstvo práce,
průmyslových vztahů a zaměstnanosti.

Na stránkách organizace Mauritiusjob spadající pod mauricijské ministerstvo práce, průmyslových vztahů a
zaměstnaností lze najít nabídky volných pracovních pozic.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. Při cestování do země, ale i při dlouhodobém pobytu se doporučuje uzavřít
cestovní pojištění.

Přehled hlavních nemocnic na Mauriciu:

• Dr. Jeetoo Hospital - v hlavním městě Port Louis, VOLCY POUGNET STREET, P. LOUIS, Mauritius, 00 230, Tel. +230
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203 1001, Fax: +230 212 8958
• Wellkin Hospital - největší soukromá klinika na Mauriciu, Royal Road A7, Moka, Mauritius, Tel +230 605

1000, Fax +230 605 1100, Email info@wellkinhospital.com
• Victoria Hospital - Candos Vacoas Rd, Quatre Bornes, Plaines Wilhems 742CU001
• Darné Clinique - Georges Guibert Street, Floréal, Mauritius, tel. (+230) 601 2300
• C-Care Clinic - Office C, CO - 05A & C2 - 204, La Croisette Mall, Grand Bay, Mauritius, tel: (+230) 601 2500

Další nemocnice na stránkách mauricijského ministerstva zdravotnictví.
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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

Pro Mauricius je akreditováno Velvyslanectví ČR v Pretorii, v Jihoafrické republice:

Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Embassy of the Czech Republic in Pretoria)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria

Velvyslanec: JUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsek: Ing. Kristýna Chvátalová (ekonomický diplomat pro Angolu, Mosambik, Mauricius a Madagaskar), Mgr.
Viktor Dolista (ekonomický diplomat pro JAR, Botswanu, Namíbii, Lesotho a Eswatini)
tel.: 0027-12-431 2385, 0027-12-431 2389
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Namibie, Eswatini, Mosambik
ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

Adresa honorárního konzulátu ČR na Mauriciu:

Honorary Consulate of the Czech Republic
St. James Court Building, Ground Floor
St. Denis Street
Port Louis
Mauritius

Honorární konzul: Gulshan JUGROO
Tel: +230 206 3988
Fax: +230 206 3990
E-mail: portlouis@honorary.mzv.cz; aeromru@intnet.mu
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nejsou na Mauriciu zastoupeny.

Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor států subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničně ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz

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

Tísňové volání:

• policie - 999 nebo 112
• zdravotní záchranná služba - 114
• hasiči - 115

Na stránkách mauricijské policie lze nalézt další významné kontakty v případě nouze.

7.4 Internetové informační zdroje

• Government of Mauritius - vládní stránky, rozcestník na jednotlivá ministerstva
• Economic Development Board - Ekonomická rozvojová rada pro podporu vývozu a investic
• Mauritius Chamber of Commerce and Industry - Obchodní a průmyslová komora
• Seznam členů Obchodní a průmyslové komory Mauricia
• BOM (Bank of Mauritius) - centrální banka
• Statistics Mauritius - statistický úřad
• SIC (State Investment Corporation) - vládní investiční korporace
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• Firemní rejstřík
• Mauritius Freeport Authority (MFA) - bezcelní sklad
• Úřad pro normy a standardy
• Celní a daňový úřad
• SEHDA (Small Enterprise to Help Development for All) - platforma pro rozvoj a malé a střední podnikání
• MITD - Mauritius Institute of Training and Development
• UOM (University of Mauritius) - Univerzita
• UTM (University of Technology, Mauritius) - Technologická univerzita
• Burza - Stock Exchange of Mauritius
• Mauricius na stránkách Africké rozvojové banky
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