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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Rozloha: 1 030 700 km

2

Sousedé (délka hranice): Alžírsko (463 km), Mali (2 237 km), Senegal (813 km), Maroko/Západní Sahara
(1 561 km)

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města:

15 regionů (wilaya): Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimakha, Hodh ech Chargui, Hodh El
Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza

Země se dále dělí na 53 okrsků (moughataa) a 216 obcí (communes)

Hlavní město - počet obyvatel: Nouakchott – 958 000

Další významná města - počet obyvatel:

• Nouadhibou - cca 72 337 (ekonomické centrum)
• Nema - cca 60 000
• Rosso - 48 922 (centrum zemědělství)
• Zouérate - cca 45 000 (centrum těžby)

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

• 1 ouguiya (MRO) - není konvertibilní měnou; fixována k USD
• 1 EUR = 423,218 MRO (k 14.5.2018)
• 1 USD = 353,053 MRO (k 14.5.2018)

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Pevné svátky:

• Státní svátek: 28.11. (Den nezávislosti)

Pohyblivé muslimské svátky:

• Aid El Mouloud (narození Proroka)
• Aid El Fitr (konec ramadánu)
• Aid El Adha (velký svátek)
• Muharram (muslimský Nový rok)

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek - pátek a sobota jsou dny volna (dle muslimské tradice).

Otevírací hodiny úřadů fungují většinou bez polední přestávky od 8 hod do 16,00 hod. Banky mají otevřeno od
neděle do čtvrtka od cca 8 hod do cca 12 hod. Obchody a drobní podnikatelé naopak často respektují klimatické
poměry v zemi a zachovávají polední přestávku - otevírají mezi 9 až 12 hod a mezi 16 až 19,30 hod.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
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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.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

• Mauritánská islámská republika
• Al-Džumhúrija al-Islámija al-Mauritánia
• République Islamique de Mauritanie

Mauritánská Islámská republika je státním zřízením republika se značným vlivem islámského práva, které se
kombinuje s francouzským občanskoprávním systémem, s velkou rolí prezidenta (tzv. prezidentský systém).

Země prošla několika vojenskými puči - poslední byl uskutečněn v srpnu 2008. Sesazen byl demokraticky zvolený
prezident Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Strůjce převratu, generál Mohamed Ould Abdel Azíz, stanul v čele země.
Následně se v červenci 2009 uskutečnily nové prezidentské volby, ve kterých byl Abdel Azíz zvolen prezidentem
země. Abdel Azízův vojenský převrat diskvalifikoval zemi v očích zahraniční veřejnosti. Klíčoví hráči jako USA,
Francie, EU či Africká unie převrat odsoudili a žádali co nejrychlejší návrat k demokratickému řádu.

• V průběhu roku 2010 se však vztahy se zahraničními partnery postupně začaly obnovovat.

Zákonodárná moc je představována dvoukomorovým parlamentem. Horní komorou je Senát složený z 56 členů
volených nepřímo (členy městských zastupitelstev) na šestileté období. Dolní komora, Národní shromáždění, je
složena ze 146 poslanců volených ve všeobecných přímých volbách na pětileté období. Národní shromáždění
není zcela nezávislé na výkonné moci (např. může být velmi lehce rozpuštěno prezidentem země). Parlamentní
volby, původně plánované na rok 2011, se odehrály v listopadu a prosinci 2013, společně s volbami komunálními.
Část opozice se jich odmítla účastnit z důvodu netransparentnosti.

Níže je uvedeno složení vlády pro rok 2020:

V sprnu roku 2019 byl zvolne nový prezidente Mauritánie pan Mohamed Ould El-Ghazaouani, bývalý
vysoký vojenský představitel země.

• Premiér: Ismaïl Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya
• Ministr spravedlnosti: Dr. Haïmouda Ould Ramdane
• Ministr zahraničních věcí a spolupráce: Ismaël Ould Cheikh Ahmed
• Ministr národní obrany: Hanena Ould Sidi
• Ministr vnitra a decentralizace: Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug
• Ministr hospodářství a financí: Ckeikh El Kebir Ould Moulay Taher
• Ministr pro islámské záležitosti a původní učení: Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb
• Ministr energetiky, ropy a těžby: Mohamed Ould Abdel Vetah
•
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Ministr pro veřejné služby, práce a modernizace správy: Dr. Camara Saloum Mohamed
• Ministr zdravotnictví: Dr. Nezhirou Ould Hamed
• Ministr rybolovu a námořního hospodářství: Nany Ould Chrougha
• Ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu: Mahmoud Sid'Ahmed
• Ministr pro bydlení, urbanismus a územní plánování: Khadijettou Mint Bouka
• Ministr zemědělství: Dy Ould Zein
• Ministr vybavení a dopravy: Mohamedou Ould M'Haïmid
• Ministr vodohospodářství a hygieny: Naha Mint Mouknass
• Ministr vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu: Dr. Sidi Ould Salem
• Ministr kultury a řemesel, mluvčí vlády: Dr. Sidi Mohamed Ould Ghaber
• Ministr mládeže a tělovýchovy: Dr. Taleb Ould Sid'Ahmed
• Ministr sociálních věcí, dětí a rodiny: Dr. Neina Kane
• Ministr pro životní prostředí a udržitelný rozvoj: Mariem Bekaye
• Generální tajemník vlády: Niang Djibril
• Ministr delegovaný při ministru hospodářství a financí pověřený státním rozpočtem: Habib Ould Ham

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

• Počet obyvatel: 4 636 000 (2020
• Hustota zalidnění: 4 obyvatel/km

2
(2015)

• Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: 1,280 mil. (2014)
• Míra nezaměstnanosti: 11% (2020
• Míra gramotnosti v populaci 2014 46 % zdroj
• Průměrný roční přírůstek: 2,8 % (2018)

Demografické složení obyvatelstva dle věkových skupin: (2016)

• 0-14: 87 % (muži 717,790/ženy 711,694)
• 15-24: 86 % (muži 357,460/ženy 372,744)
• 25-54: 96 % (muži 561,341/ženy 650,580)
• 55-64: 61 % (muži 76,372/ženy 93,065)
• 65 +: 71 % (muži 57,814/ženy 78,433)

Národnostní složení:

• Etnické složení: mauritánské kmeny (cca 70 % - tvořené arabo-berberskými kmeny a tmavými Haratinci),
černošské kmeny (30 %)

Náboženské složení:

• Islám je státním náboženstvím.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

• Úřední jazykem je arabština (místní dialekt se nazývá hassaníja).
• V úředním styku je též používaná francouzština.
• V zemi se používají i další národní jazyky - pular, soninké a wolof.

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.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauritánie

4/32 http://www.businessinfo.cz/mauritanie © Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

http://www.businessinfo.cz/mauritanie


Zhodnocení hospodářského vývoje v minulých letech,, předpověď dalšího vývoje

Mauritánie si od roku 2012 udržovala růst HDP 5 % a více. V roce 2015, dle aktuálních údajů, HDP vzrostlo "jen" o 3,1 %.
Hlavním důvodem tohoto propadu bylo snížení cen železné rudy, která je hlavním mauritánským exportním zbožím.
Dalším z důvodů může být i snižování vládních výdajů, které vyústily ve snížení schodku státního rozpočtu na 3,1%.

Mauritánie dlouhodobě patří mezi nízkopříjmové země. Dle údajů Světové banky byla země v roce 2014 hodnocena na
155. místě dle HDP na obyvatele (cca 2 600 USD/obyvatele dle parity kupní síly). Přes pozitivní ekonomický vývoj
posledních několika let je Mauritánie stále málo rozvinutou zemí - v pohledu Indexu lidského rozvoje (HDI) se v roce 2014
nacházela na 156. místě mezi 187 zeměmi světa. Odhaduje se, že kolem 66 % mauritánských domácností se nalézá pod
hranicí chudoby (pod 2 USD/den), která zasahuje zejména populaci rozsáhlých venkovských oblastí. Země se také potýká
s vysokou mírou korupce.

Hlavními slabinami mauritánské ekonomiky jsou vysoká nezaměstnanost (31 %) a nedostatečně diverzifikovaná
ekonomická základna. Základem ekonomiky je rybolov, chov dobytka a těžební průmysl. Zemědělství a rybolov vytváří
24,1 % HDP a zaměstnává kolem poloviny pracovní síly, přičemž část této populace žije nomádským způsobem života.
Zpracovatelský průmysl se na tvorbě HDP podílí jen cca 8%, naopak těžba nerostných surovin vytváří až 19,5 % HDP státu.
Průmysl celkově tvoří 34,8 procent HDP. Služby se podílí cca 41,1 % na HDP - jedná se především o obchod, státní správu
a telekomunikace. ehm zdroj Mauritánská ekonomika je také ohrožována vnějšími vlivy, především suchem a
proměnlivostí světových cen některých komodit. Obyvatelstvo se pak obtížně vyrovnává s růstem cen (inflace se v roce
2015 pohybovala kolem 4 %), zejména potravin a energie.

Na druhou stranu mauritánská vláda v roce 2010 schválila rozsáhlý investiční program na roky 2011 až 2013 v celkové výši
1 114,1 mld. MRO (4,2 mld. USD) zaměřený na rozvoj infrastruktury a venkova.

Jen 6 % jeho výdajů má být hrazeno ze státního rozpočtu. Hlavním typem financování zejména velkých infrastrukturních
projektů má být zapojení soukromého sektoru formou public-private partnership - příkladem takové realizace je výstavba
nového letiště v Nouakchottu (ve výši 500 mil. USD, viz kap. 4.7.).

Ekonomický vývoj Mauritánie v roce 2016 měl, oproti roku 2015, pozitivnější charakter s 3,2 % růstem HDP (oproti 1,2 %
v 2015). Hlavním faktorem růstu byl rozvoj ve stavebnictví (díky vládním investicím a investicím těžebních společností) a
dobrá výkonnost rybolovu a zemědělství, jež překonalo období sucha. Pozitivní přínos těžby pro mauritánskou
ekonomiku byl umenšen sníženou zahraniční poptávkou po železné rudě (hlavní exportní komoditě)

V roce 2013 pozitivní kurz vývoje mauritánské ekonomiky pokračoval díky dynamice v zemědělství a službách, stabilnější
výkonnosti těžebního průmyslu (zejména těžby zlata) a stavební činnosti (výstavba letiště či vodovodního systému). Pro
rok 2013 byl tak předpokládán růst HPD kolem více než 6 %, obdobným tempem však rostla i inflace.

V roce 2016 byla makroekonomická čísla v dobrém stavu, trvalý 1,7% růst HDP je doprovázen stejně trvalou inflací okolo
4% a stabilním kursem měny. Zadlužení státu se od roku 2012 snižuje a je dnes na úrovni 70% HDP.

Na konci ledna 2017 mauritánský ministr financí Mukhtar Ould Agay oficiálně představil výhled domácí ekonomiky pro
rok 2017, který se dle jeho odhadu ponese v duchu ozdravování veřejných prostředků a nových investic, zejména do
sektoru těžby a zpracování železné rudy. Dle ministrova odhadu mauritánskou ekonomiku, primárně závislou na těžebním
průmyslu, čekají lepší časy v přímém důsledku postupného zvyšování cen železné rudy, jejíž celosvětový propad
jednotlivé národní trhy zaznamenaly od roku 2012.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauritánie

5/32 http://www.businessinfo.cz/mauritanie © Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

http://www.businessinfo.cz/mauritanie


Základní ekonomické ukazatele Mauritánie v posledních letech

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Růst HDP (%) 5,5 1,2 1,7 3,5 3,6 3,6

HDP/obyvatele
(v USD)

4 400 4 400 4 400 4 500 4 598 46 52

Deficit
veřejného
rozpočtu (%
HDP)

3,6 3,1 0,1 0,8 n/a n/a

Inflace (%) 5,6 0,5 1,5 2,3 n/a n/a

Složení HDP podle sektorů (2017)

odvětví procent na HDP obyvatelstva %
zemědělství 27,8 50
průmysl 29,3 1,9
služby 42,9 48,1

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

růst HDP země za posledních 5 let v %

2015 2016 2017 2018 2019 2020*
0,4 1,8 3,1 3,6 6,7 5,8 *

* odhad před začátkem koronavirové krize

příjmy, výdaje a saldo v % k HDP

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
příjmy 32,6 31,7 31,8 33,6 30,5 31,2*
výdaje 37,2 32,3 31,9 30,0 30,6 30,7*
bilance -4,6 -0,6 -0,1 3,6 -0,1 0,5

*odhad před začátkem koronavirové krize
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státní dluh v % k HDP

2015 2016 2017 2018 2019 2020*
75,2 77,4 75,9 83,0 78,5 80,9*

*odhad před začátkem koronavirové krize

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

Rezervy
(milionech
USD)

639,1 821,3 824,4 849 881,3 919

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bilance
běžného účtu
(% GDP)

- 20,5 - 19,8 -15,1 -14,4 -11,6 10,2

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavním hráčem v měnové politice a dozoru nad bankovním sektorem je Mauritánská centrální banka. Finanční
systém země dále tvoří 13 místních bank a 5 zahraničních (např. Société Général, Attijari bank, katarská QNB).
Aktivní jsou též 2 mauritánské finanční společnosti a několik pojišťoven a institucí specializovaných na
mikrofinance. Finanční služby jsou však málo rozvinuté a slouží především omezenému počtu velkých společností.
Velmi omezený je přístup malých a středních podniků k úvěrovým nabídkám. V zemi je málo bankovních
poboček, koncentrovaných do měst Nouakchottt a Nouadhibou. Odhaduje se, že jen necelých 7 % populace má
bankovní účet či úvěr. V zemi se aktuálně rozvíjí zejména tzv. islámské bankovnictví.

Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Avenue de l'Indépendance, BP 623 Nouakchott

Tel: 00222 525.22.06 / 525.28.88 Web: www.bcm.mr E-mail : info@bcm.mr
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Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)

Avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 622 Nouakchott

Tél.: 00222 525 24 69 / 525 28 26 /+ 222 45 29 53 95 ou + 222 45 25 28 26 Web: www.bmci.mr

Banque National de Mauritanie

Avenue du Roi Fayçal, BP 291 & 614 Nouakchott

Tél: 00222 525 26 02/525 27 07/ 525 12 62 Web: www.bnm.mr

Société Général Mauritanie

Avenue Charles De Gaulle, BP 5085 Nouakchott

Tel : 00 222 45 29 70 00 Web: www.sgm.mr

Générale de Banque de Mauritanie (GBM)

Av. De l'Independance, BP 5558

Nouakchott

Tel : +222 525 36 36

Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)

Avenue du Roi Fayçal Nouakchott

Tel: 00222 525 14 24 / 525 22 66 Web: www.bamis.mr

Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI)
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Avenue Gemal Abdel Nasser, BP 5050

Nouakchott

Tel: 00222 5292876

Web: www.bci-banque.com

Orabank (ex BCMI)

Agence principale

54, avenue du Général Charles De Gaulle

Rue 42-060 Tevragh Zeïna RC 1673

T: 00 (222) 45 29 19 00

F: 00 (222) 45 24 49 37 Attijari Bank Mauritanie (ABM)

Rue Mamadou Konaté

Nouakchott

Tel: 00222 529 63 74

http://www.attijaribank.mr/abm.php

Chinguitty Bank

Av. Gamal Abdel Nasser, BP 626 Nouakchott

Tel: 00222 525 21 42 / 525 21 65 Web: www.chbank.mr

QNB Mauritania

10, Rue Mamadou Konate
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Nouakchott

Tel: 00222 45249651

www.qnb.com

Banque El Amana (BEA)

BP 5559 Nouakchott

Tel. 00222 525 59 53

Web: www.bea.mr

1.7 Daňový systém

Mauritánský daňový systém je poměrně značně diverzifikovaný - jedná se o 23 typů daní rozdělených na
celostátní a obecní daně. Mezi hlavní typy daní patří:

• Daň z průmyslové a obchodní činnosti (tzv. BIC) - 25 % z příjmu, splatná ke 30. dubnu každého roku
• Paušální daň z činnosti (tzv. IMF) - 2,5 % z ročního obratu
• Pozemková daň - 6 % z vlastnictví nemovitosti, 10 % ze zisku z pronájmu nemovitosti
• Daň z příjmu ze závislé činnosti - progresivní zdanění dle příjmu (0 %, 5 %, 15 %, 25 % a 33 %)
• Daň z přidané hodnoty - základní sazba 14 %, 18 % pro uhlovodíky a telekomunikace 16% ibidem
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2. Zahraniční obchod a investice
Během 90. let se Mauritánie značně zadlužila. V roce
2000 tak byla zařazena do skupiny těžce zadlužených
chudých zemí (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC).
V první dekádě 21. století se dařilo dluh rapidně
snižovat, zejména díky odpuštění 830 mil. USD v rámci
iniciativy MDRI (Multirateral Debt Relief Initiative).
Nicméně od roku 2007 dluh opět roste. V roce 2015 se
celkový zahraniční dluh státu odhadoval na 4,676 mld.
USD. Hlavními věřiteli jsou multilaterální organizace
(kolem 54 % dlužné částky) - Africká rozvojová banka,
Islámská rozvojová banka, Světová banka či Francouzská
rozvojová agentura. Přes 44 % drží bilaterálně Libye,
Kuvajt či fondy Abu Dhabi.

V únoru 2016 poskytla Světová banka finanční pomoc v
hodnotě 10 milionů USD s cílem udržitelného rozvoje
volné zóny v Nouadhibou. Volná zóna poskytuje fiskální
výhody s hlavním cílem přilákat zahraniční investory a
vyvíjet ekonomické aktivity.

Zahraniční dluh Mauritánie (v mld USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Zahraniční dluh
(mld USD)

3 208 3 354 3 573 3 631 3 784

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

Zahraniční obchod se v Mauritánii v posledních letech značně rozvíjí - zejména mezi roky 2008 a 2012 došlo k
nárůstu obratu zahraničního obchodu zboží o více než 40 %. Z hlediska bilance je vývoj kolísavý, vlivem zejména
změn cen hlavních vyvážených komodit (železné rudy, zlata).

Zahraniční obchod Mauritánie (2013 – 2017), v mil. USD
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2013 2014 2015 2016 2017

Export 2 738 2 573 1 850 1 223 3 100

Import 3 413 3 489 2 565 45 4 740

Bilance -675 -916 -715 1 178 -1 640

Obrat 6 151 6 062 4 415 1 268 7 840

Komoditní struktura mauritánského exportu je málo diverzifikovaná - tvoří ji dominantně kovy a minerály (železná
ruda, zlato a měď), v menší míře poté ryby a rybí produkty a surová ropa. Na druhé straně je země závislá, i
vzhledem k nízké produktivitě svého zpracovatelského průmyslu, na dovozu strojů a zařízení, dále též potravin a
ropných produktů.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Komoditní struktura mauritánského exportu je málo diverzifikovaná - tvoří ji dominantně kovy a minerály (železná
ruda, zlato a měď), v menší míře poté ryby a rybí produkty a surová ropa. Na druhé straně je země závislá, i
vzhledem k nízké produktivitě svého zpracovatelského průmyslu, na dovozu strojů a zařízení, dále též potravin a
ropných produktů.

Existuje Národní indikativní program 2014-2020 Mauritánie, který vyjmenovává řadu oblastí vzájemné
spolupráce a podpory ze strany EU.

Mauritánie je jedna z prioritních zemí pro EU v oblasti boje proti terorismu.

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu je málo diverzifikovaná a tvořená zejména produkty těžebního průmyslu - tradiční
železnou rudou a nověji též zlatem, mědí a volatilní produkcí ropy. Významnou vývozní komoditou jsou také ryby
a rybí produkty.

Hlavní skupiny produktů mauritánského vývozu - podíl na celkové hodnotě vývozu (2017)
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2017

Železná ruda a její deriváty 31 %

měkkýši, korýši 19,1 %

Zlato 15,6 %

Ryby a rybí produkty 12,4 %

Měď 9,7 %

Ostatní 6,8 %

Mauritánská ekonomika je závislá na dovozu energetických surovin, strojů a zařízení i potravin (zejména obilovin,
mléčných produktů a čaje).

Hlavní skupiny produktů mauritánského dovozu - podíl na celkové hodnotě dovozu (2017)

2017

Lodě 35%

Ropné produkty 18,2 %

kotle, ohřívače, 14,8 %

kotle, ohřívače, stroje a součástky 8,7 %

dopravní prostředy, tramvaje a kolejové vozidla 4,3 %

Cereálie 3,8 %

Ostatní 15,2 %

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Mauritánie se teprve pomalu otevírá zahraničním investicím. V roce 2012 byl novelizován investiční zákoník. Stát
podporuje zejména investiční projekty typu public-private partnership v oblasti dopravní infrastruktury a
energetiky. Dle zákona jsou také vymezeny speciální ekonomické zóny, prozatím však nejsou funkční. Nově byla
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zřízena také zóna volného obchodu v Nouadhibou (www.ndbfreezone.mr) s řadou výhod (např. exonerace od
dovozních i vývozních cel).

Mauritánie je dlouhodobě členem Svazu arabského Maghrebu. Dohoda o vzniku byla podepsána mezi Marokem,
Tuniskem, Alžírskem, Libyí a Mauritánií v únoru 1989. Rozvoj spolupráce v rámci svazu zůstává do značné míry
blokován kvůli otázce tzv. Západní Sahary. I přes zmíněné neshody zde existují snahy uvést do života Deklaraci o
vytvoření zóny volného obchodu.

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

Základní přehled přílivu přímých zahraničních investic (PZI) do Mauritánie přináší tabulka níže. Pozitivní vývoj PZI
nastartovaný počátkem 21. století byl zastaven vojenským převratem v zemi a následnou nejistotou investorů vůči
nastolenému vojenskému režimu (2008/2009), rovněž s negativním dopadem globální finanční krize. Zahraniční
investoři se však již do Mauritánie vrací. PZI jsou realizovány dominantně v těžebním průmyslu (ropný průmysl,
těžba železné rudy a zlata), méně již v rybolovném průmyslu a sektoru telekomunikací a nemovitostí.

V zemi nadále panuje politické napětí, a to navzdory znovuzvolení hlavy státu, Mohameda Ould Abdel Aziz v roce
2014. Pozitivní vliv na příliv zahraničních investic by mohla mít Čína, která se o Mauritánie zájímá stále více.
Mauritánie sází i na své tradiční obchodní partnery (z Evropy především Maďarsko a Francie), že naváží na své
předchozí investiční projekty v zemi (infrastruktura a telekomunikace).

Přímé zahraniční investice v Mauritánii - příliv (2013-2016)

2013 2014 2015 2016 2017

Příliv PZI (v mil.
USD)

589 501 502 272 330

Zdroj: UNCTAD

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

Mauritánská vláda postupně přijímá aktivizační opatření na podporu zahraničních investic - např. zrovnoprávnění
zahraničních a domácích investorů, volný pohyb zahraničního kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Hlavním
úřadem je Komise pro podporu investic (Commissariat à la Promotion des Investissements -
www.investinmauritania.gov.mr), která na svých webových stránkách přehledně prezentuje různé aspekty
investování v zemi, včetně zákonných opatření (investičního zákoníku).
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Investice jsou možné ve všech sektorech ekonomiky, nicméně v oblasti těžby, telekomunikací, bank a pojišťoven
je nejprve třeba získat speciální povolení příslušného ministerstva. V rybolovném odvětví pak nemůže zahraniční
investor držet více než 49 % kapitálu společnosti.

V rámci Komise pro podporu investic působí Jednotná investiční kancelář (Guichet unique d'Investissement),
jejímž cílem je asistence investorům, včetně zařízení vzniku společnosti či vyřízení pracovních povolení
zahraničním zaměstnancům.

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je
stále zatížen velkou byrokracií - Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního
obchodu hodnocena na 168. příčce (ze 183 zemí).

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad
valorem na základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z
vybraných zemí) a 0 % na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit
daň ve výši 3 %. Na některé zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s
uvedením jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku,
množství, popisu zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a
certifikát mauritánské inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zboží je
následně distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada
transakcí také probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s problémem zpoždění
plateb dodavatelům.

S konkrétními dotazy je možné se obrátit na Honorární konzulát ČR v Nouakchottu.
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3. Vztahy země s EU
Tradičně byla hlavním směrem mauritánského vývozu Evropa. V posledních letech však výrazně posiluje vývoz do
Asie, resp. Číny, která roce 2014 odebrala více jak 55 % mauritánského exportu. Jedná se zejména o železnou
rudu, měď a ryby. Evropské země v roce 2014 přijaly cca 30 % mauritánského exportu. Mezi hlavní destinace
mauritánského exportu tak kromě Číny patří Japonsko (ryby), Švýcarsko (zlato), Itálie, Španělsko, Francie (železná
ruda) či Německo.

Přes 40 % dovezeného zboží do Mauritánie pochází z evropských států. Z hlediska dlouhodobé perspektivy a
stability v obchodní výměně je jednoznačně nejdůležitějším mauritánským obchodním partnerem Francie, která
zemi dodává jak přístroje, tak potraviny (v roce 2014 se na dovozu podílela z 12,1 %). Z evropských zemí patří k
důležitým mauritánským dodavatelům také Nizozemí (cca 14,5 % na dovozu v roce 2014), Španělsko (9,2 %) či
Německo. Významnou pozici však zastávají díky dodávkám ropy Spojené arabské emiráty (11 %). Svou roli
importéra posílila v posledních letech díky diverzifikovanému dovozu (čaj, textil, malé stroje, auta aj.) také Čína
(13 %). V dovozu do Mauritánie se také nově úspěšně etablovaly USA (5 % importu), Turecko (2 % importu) či
Maroko (3,6 %).

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

Délégation de l'Union Européenne en République Islamique de Mauritanie

Adresse : Rue 42-163, B.P. 213, Tevragh Zeina, Nouakchott

Telephone : (00222) 45 25 27 24

Fax : (00222) 45 25 35 24

Courriel : delegation-mauritania@eeas.europa.eu

Diplomatické zastoupení evropských zemí v Mauritánii

Ambassade d'Allemagne Rue Mamadou Konaté - BP 372 Tevragh Zeina Nouakchott - Mauritanie Téléphone:
+222 452 517 29 Fax: +222 452 517 22 Site: www.nouakchott.diplo.de

Ambassade d'Espagne
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Adresse postale: B.P. 232 Nouakchott - Mauritanie Téléphone 1: +222 4529 8650 Téléphone 2: +222 4525 2080
Fax: +222 4525 4088 Email: emb.nouakchott@maec.es Site: www.maec.es

Ambassade de France

Quartier de Tevragh Zeina Rue Ahmed Ould Hamed Nouakchott - Mauritanie Téléphone: (00 222) 45 29 96 99
Télécopie: (00 222) 45 25 69 38 Email: amba@diplomatie.gouv.fr Site: www.france-mauritanie.mr

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je
stále zatížen velkou byrokracií - Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního
obchodu hodnocena na 148. příčce (ze 190 zemí) v roce 2018.

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad
valorem na základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z
vybraných zemí) a 0 % na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit
daň ve výši 3 %. Na některé zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s
uvedením jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku,
množství, popisu zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a
certifikát mauritánské inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zbožíje následně
distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada transakcí také
probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s probjémem zpoždění plateb
dodavatelům.S konkrétními dotazy je možné se obrátit na honorární konzulát ČR v Nouakchottu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Během 90. let 20. století se Mauritánie značně zadlužila. V roce 2000 tak byla zařazena do skupiny těžce
zadlužených chudých zemí (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC). V první dekádě 21. století se dařilo dluh
rapidně snižovat, zejména díky odpuštění 830 mil. USD v rámci iniciativy MDRI (Multirateral Debt Relief Initiative).
Nicméně od roku 2007 dluh opět roste. V roce 2015 se celkový zahraniční dluh státu odhadoval na 4,676 mld.
USD. Hlavními věřiteli jsou multilaterální organizace (kolem 54 % dlužné částky) - Africká rozvojová banka,
Islámská rozvojová banka, Světová banka či Francouzská rozvojová agentura. Přes 44 % drží bilaterálně Libye,
Kuvajt či fondy Abu Dhabi.
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V únoru 2016 poskytla Světová banka finanční pomoc v hodnotě 10 milionů USD s cílem udržené rozvoje volné
zóny v Nouadhibou. Volná zóna poskytuje fiskální výhody s hlavním cílem přilákát zahraniční investory a vyvýjet
ekonomické aktivity.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Mauritánie se pozvolna otevírá zahraničním investicím. V roce 2012 byl novelizován investiční zákoník. Stát
podporuje zejména investiční projekty typu public-private partnership v oblasti dopravní infrastruktury a
energetiky. Dle zákona jsou také vymezeny speciální ekonomické zóny, prozatím však nejsou funkční. Nově byla
zřízena také zóna volného obchodu v Nouadhibou (www.ndbfreezone.mr) s řadou výhod (např. exonerace od
dovozních i vývozních cel).

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

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Mauritánií (2013-2018, v tis. USD)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz z ČR 10 188 9 912 1 832 1 222 6 895 1756

Dovoz do ČR 21 17 19 50 131 154

Obrat 10 209 9 929 1 851 1 272 7026 1909

Bilance 10 167 9 895 1 813 1 172 6764 1602

Saldo zahraničního obchodu s Mauritánií je pro ČR vysoce pozitivní. Hodnota obratu vzájemné obchodní výměny
mezi ČR a Mauritánií měla dynamickou růstovou trajektorii - s vrcholy v období 2010-2011. Hlavním nositelem
této dynamiky je vývoz českého zboží. Český export je tradičně tvořen tkaninami (dlouhodobě kolem tří čtvrtin
hodnoty vývozu). Více než 4násobné navýšení exportu tohoto typu zboží je jedním ze dvou faktorů vysokého
růstu vývozu mezi roky 2009 a 2010. Druhým faktorem extrémního nárůstu českého exportu je vývoz letounů jak
v roce 2010, tak i o rok později. Poslední aktualizovaná čísla z roku 2013 jsou však pro český export do Mauritánie
nepříznivá v důsledku propadu vývozu bavlněných tkanin až o 80 %.

Tento propad se na českém vývozu projevil až v roce 2015, kdy jsme zaznamenali propad o necelých 82 %.
Import mauritánského zboží do ČR se oproti roku 2014 lehce navýšil, ale stále nedosahuje hodnot z přelomu
desetiletí, kdy česko-mauritánské obchody dosahovaly svého maxima.
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4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Mauritánie je velmi málo diverzifikovaný - např. údaje z roku 2012 tvoří z 80 % vývoz tkanin. Další
položky vývozu jsou proměnlivé, jedná se o stroje a zařízení, nábytek či potraviny.

Vývoz z ČR do Mauritánie v roce 2019 - nejvýznamnější položky (SITC 2) v tis. USD

Různé výrobky, j.n. 597
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 223
Mléčné výrobky a vejce 147
Kovové výrobky, j.n. 83
Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat 39

Celkem vývoz z ČR do Mauritánie dosáhl v roce 2019 objemu 1 173 tis. USD. V minulém roce to bylo 1 756 tis. USD.

Zdroj: ČSÚ

Objem dovozu zboží z Mauritánie do ČR je velmi nízký. Jeho hlavní a v čase stabilní položkou v roce 2012 byl
dovoz tranzistorů. Hodnota ostatních položek (zejména ryb, zeleniny a ovoce či oděvních výrobků) je meziročně
velmi proměnlivá. Mauritánský dovoz do ČR zaznamenal v roce 2010 náhlý meziroční nárůst (o 90 %), jenž byl
způsoben jednorázovým zvýšením dovozu ryb a rybích produktů. V následujících letech se však exportní aktivita
Mauritáne směrem do ČR opět utlumila.

Portfolio importovaných produktů z Mauritánie se oproti roku 2012 značně zúžilo. V současné době importujeme
pouze tři hlavní komodity. Jedná se o dovoz ryb, výše zmíněná elektrická zařízení a oděvní výrobky. Jednoznačně
nejvýznamnější komoditou jsou ryby a mořské plody, které zabraly necelých 85 % celkového importu. Jedná se o
šestnáctinásobný nárůst oproti roku 2012.

Dovoz z Mauritánie do ČR v roce 2019- nejvýznamnější položky (SITC 2)

SITC-2 tis. USD

Oděvní výrobky a doplňky 65

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 12
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Silniční vozidla 8

Ryby, korýši a měkkýši 6

Chemické prostředky a výrobky, j.n. 1

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 1

Zdroj: ČSÚ

Dovoz celkem z Marutiánie do ČR v roce 2019 dosáhl 95 tis. USD. Došlo tedy k poklesu o proti roku 2018, kdy
bylo doovezeno za 158 tis. USD.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Rabatu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Mauritánií a ČR.

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

ZÚ Rabat nedisponuje informacemi o žádné česko-mauritánské firmě fungující na bázi joint-ventures.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje žádná platná smlouva mezi ČR a Mauritánií. Obě strany projevily zájem na podepsání
Smlouvy na ochranu investic, poté případně Smlouvy o obchodní spolupráci, která by zahrnovala komplexní
formát vzájemných obchodních kontaktů včetně pracovních skupin a pravidelných bilaterálních konzultací.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Mauritánie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Pouze z prostředků Ministerstva zahraničních
věcí proběhl v roce 2008 v severozápadní části země (region Ouaddan) tzv. malý lokální projekt na vytvoření
regionální základny pro prodej propanbutanových lahví, jehož cílem bylo zajistit zdroj energie pro nejchudší
vrstvy populace, a zamezit tak kácení lesů pro topné účely, které prohlubuje problém dezertifikace.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Mimo výše uvedené oblasti má české zboží perspektivní prostor na mauritánském trhu v mnoha dalších směrech,
neboť mauritánský trh je nenasycený a průmyslová základna mauritánské ekonomiky je slabá (s výjimkou
těžebního průmyslu). Prozatím je však koupěschopnost obyvatel nízká. Z hlediska investic a zahraničního
obchodu se jako nejnosnější jeví těžební průmysl (např. obohacování rudy - stavba továren, vzdělávání v této
oblasti, těžkotonážní vozidla), dále energetický sektor (výstavba elektráren, včetně pohonu solární a větrnou
energií, zásobníky plynu) či infrastrukturní projekty (též i stavby potrubí, elektrické rozvodné sítě). Aktivní zapojení
mauritánské vlády do boje s terorismem nabízí potenciál i v obranném průmyslu.

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

Perspektivní položky: textilní příze, tkaniny, stroje a zařízení k výrobě energie, kovové výrobky, nábytek, železo a
ocel, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, mléčné výrobky

K Mauritánii se MOP nezpracovává.

5.2 Kalendář akcí

V Mauritánii se nekonají významné mezinárodní veletrhy - mauritánské firmy se tak často účastní veletrhů
pořádaných v sousedních zemích, konkrétně v Maroku a Senegalu (viz příslušné souhrnné teritoriální informace).
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Mauritánská vláda postupně přijímá aktivizační opatření na podporu zahraničních investic - např. zrovnoprávnění
zahraničních a domácích investorů, volný pohyb zahraničního kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Hlavním
úřadem je Komise pro podporu investic (Commissariat à la Promotion des Investissements
www.investinmauritania.gov.mr), která na svých webových stránkách přehledně prezentuje různé aspekty
investování v zemi, včetně zákonných opatření (investičního zákoníku).

V roce 2011 EU přijala Strategii na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu, na které se Mauritánie aktivně
podílí. V roce 2017 Mauritánie uzavřela dohodu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), který jí v průběhu tří
let poskytne půjčky ve výši 164,4 milionů amerických dolarů. V prosinci roku 2018 MMF ve svém již druhém po
sobě jdoucím hodnocení uvedl, že požadavky na udržení makroekonomické stability byly dodrženy, zahraniční
dluh země byl stabilizován a vláda zahájila řadu ekonomických reforem.

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

Investice jsou možné ve všech sektorech ekonomiky, nicméně v oblasti těžby, telekomunikací, bank a pojišťoven
je nejprve třeba získat speciální povolení příslušného ministerstva. V rybolovném odvětví pak nemůže zahraniční
investor držet více než 49 % kapitálu společnosti.

V rámci Komise pro podporu investic působí Jednotná investiční kancelář (Guichet unique d 'Investissement),
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jejímž cílem je asistence investorům, včetně zařízení vzniku společnosti či vyřízení pracovních povolení
zahraničním zaměstnancům.

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

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je stále
zatížen velkou byrokracií - Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního obchodu
hodnocena na 148. příčce (ze 190 zemí).

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad valorem na
základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z vybraných zemí) a 0 %
na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit daň ve výši 3 %. Na některé
zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s uvedením
jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku, množství, popisu
zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a certifikát mauritánské
inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zboží je následně
distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada

transakcí také probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s problémem zpoždění plateb
dodavatelům.

S konkrétními dotazy je možné se obrátit na Honorární konzulát ČR v Nouakchottu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro investory existuje možnost využít přímo služeb Jednotné investiční kanceláře (Guichet unique
d'Investissement), jejímž cílem je komplexní asistence - tzv. one-stop-shop (www.investinmauritania.gov.mr).

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

Veškeré propagační materiály a technická dokumentace by pro mauritánský trh měla být zpracována v arabštině
či francouzštině, v ojedinělých případech je možná i angličtina. Nezbytnou součástí propagačních materiálů by
měla být dobrá fotodokumentace. Jednoduché instrukce ve francouzském jazyce, předvedení výrobku, poskytnutí
vzorků a osobní návštěvy u distributora jsou k úspěšnému prodeji nezbytné. Vhodné je zajištění servisu
prostřednictvím zaškolených místních techniků, zejména u spotřebního zboží.

K reklamě lze využít místní deníky a periodika. Nejčtenějším deníkem je celonárodní Horizons, zaměřený

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauritánie

24/32 http://www.businessinfo.cz/mauritanie © Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.businessinfo.cz/mauritanie


všeobecně, pro Nouakchott pak denně vychází Nouakchott Info. Vzhledem k negramotnosti značné části
obyvatelstva (až 40 % dospělé populace) je však využití tisku pro reklamní účely omezené. V poslední době se
rozvíjí i billboardová reklama (především v Nouakchottu a Nouadhibou).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ačkoli je Mauritánie signatářem všech hlavních mezinárodních dohod na ochranu duševního vlastnictví a členem MIGA a
OAPI, v podnikatelsko-průmyslové praxi je tato problematika dosud téměř neznámá. Problematika spadá pod
ministerstvo těžby a průmyslu, v případě autorských práv pak je kompetentním orgánem Ministerstvo kultury.

6.6 Trh veřejných zakázek

Vypisované obchodní zakázky lze sledovat na oficiální stránce veřejných zakázek - www.cncmp.mr či na
mauritánském rozvojovém portálu (www.pmd.mr) v sekci Appel d'offres.

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

V zemi není v posledních letech znám případ vyvlastňování majetku zahraničního subjektu. Znárodnění či
vyvlastnění je explicitně vyloučeno investičním zákonem, a to s výjimkou „národního zájmu". Tento zákoník také
naznačuje hlavní možnosti řešení obchodních sporů mezi zahraniční a mauritánskou stranou - na prvním místě
platí smluvní podmínky, pokud ty nelze aplikovat či nejsou dostatečně přesné, přistoupí se k arbitráži a teprve
poté k lokální soudní instituci.

Přesný vzor pro řešení sporů však nelze zpracovat, neboť do sporů jsou vždy zainteresovány strany s rozdílnými
přístupy i různými konexemi. Drobné spory jsou obvykle řešeny s příslušným odborem ministerstva či s pomocí
lokální arbitráže vytvořené ad hoc pro daný případ. Spory mohou být postoupeny i soudu, ale stává se tak
poměrně zřídka.

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

Mauritánie je islámská země, kde je třeba dodržovat základní principy respektu vůči náboženským hodnotám. V období
měsíce Ramadánu je třeba respektovat denní půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Během rozhovoru s
obchodními partnery je vhodné se vyhýbat tématu náboženství, rodiny, osobního života - do té doby, než partner sám
usoudí, že pozve cizince do svého domu, což je gesto,

které otevírá možnost komunikace i v osobnější rovině. Mauritánci jsou celkově velmi pohostinní, ocení zájem o svou
zemi, jsou ochotni zmínit i politické aspekty.
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Zároveň je třeba počítat s hrdostí a smyslem pro čest: Mauritánec se nikdy s výhledem zisku neponíží a zná svou cenu a
cenu svého zboží. Obecně lze počítat s držením slova, dodržováním smluvních podmínek. Naopak problémem mohou být
termíny a komunikace na dálku - země se dosud potýká s technologickými problémy a je nutno počítat s často
nefungujícími faxy, internetem, telefony.

Pro první obchodní jednání je nejlepší zvolit neutrální půdu - hotel, restauraci. Mauritánská strana bude pravděpodobně
hned od počátku velmi konkrétní, budou ji zajímat reálné výsledky a možnosti spolupráce. Důraz bude kladen na
reference, kvalitu a serióznost, ale také na cenu.

Dosud není snadné platit v zemi platební kartou - kromě velkých hotelů, leteckých společností a některých autopůjčoven
nelze kartu použít. V zemi téměř neexistují bankomaty. Pro běžné nákupy se doporučuje mít více drobnějších bankovek.

V Nouakchottu existuje několik hotelů, které nabízejí konferenční prostory pro případná obchodní setkání či konzultace a
prezentaci. Kromě toho má město v severozápadní části moderní kongresový palác.

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

Ke vstupu do Mauritánie musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností nejméně 6 měsíců po vstupu
do Mauritánie a v něm vylepeným mauritánským vízem. Žádosti o vízum je třeba směřovat na mauritánské
velvyslanectví v Berlíně.

Velvyslanectví Mauritánské islámské republiky

Kommandantenstrasse 80

10117 Berlin

Tel. 004930-206 58 83

Fax 004930-2067 4750

E-mail ambarim.berlin@gmx.de

Provozní hodiny úřadu 09.00 - 15.00 /Po-Čt/ 09.00 - 13.00 /Pá/

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční zaměstnanci musí mít platné povolení k pobytu a pracovní povolení. Pro místní pracovníky se
podmínky zaměstnávání řídí Zákoníkem práce (č. 2004-015). Pracovní poměr je dvojího typu - na dobu určitou
(může být dvakrát prodloužen o 2 roky) a neurčitou. Průměrný hrubý měsíční plat je 40 000 MRO (cca 125 EUR).
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mauritánie nedisponuje téměř žádnou sítí zdravotní péče, s výjimkou hlavního města Nouakchottu a
ekonomického centra Nouadhibou, kde lze nalézt alespoň základní zdravotní ošetření v případě nutnosti.
Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční nouzová telefonní čísla. Mauritánie má
mezinárodní telefonní předvolbu +222.

Zdravotní péče v Nouakchottu:

• Centre Hospitalier National - tel. 00 222 45 25 51 35
• Hôpital Militaire - 00 222 45 25 70 15

Zdravotní péče v Nouadhibou:

• Centro Asistencial del Instituto Social dela Marina- tel. 00 222 45 24 51 83

Před cestou je bezpodmínečně nutné mít řádně smluvené zdravotní pojištění včetně pokrytí nákladů na převoz
do ČR, neboť cena nadstandardního zdravotního ošetření může být velmi vysoká.
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7. Kontakty
ČR nemá v Mauritánii zastupitelský úřad, územně příslušné je Velvyslanectví ČR v Rabatu, Marocké království.

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 Mauritánii působí honorární konzulát ČR v Nouakchottu, na nějž je možno směřovat zejména obchodní dotazy:

Honorární konzulát ČR v Nouakchottu

Avenue Charles de Gaulle SOCOGIM, T. Zeina N. 100 Nouakchott

Tel: 00 222 45 29 05 69

Fax: 00 222 52 90 571

Email: nouakchott@honorary.mzv.cz

Pro zemi je rovněž diplomaticky příslušný Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko):

Ambassade dela République tchèque

Villa Merzaa, km 4,5 Route des Zaërs, Zankat Ait Melloul, Souissi

B.P. 410, 102 00 Rabat 1, Royaume du Maroc

Tél.: 00212/537/75.54.21

Fax: 00212/537/75.43.93
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E-mail: rabat@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/rabat

nouzová pohotovostní linka ZÚ Rabat: 00 212 613 45 25 83

Čeští občané se mohou rovněž v případě nouze obrátit na kteroukoli ambasádu zemí EU v Nouakchottu.
Doporučujeme se v případě potřeby spojit s níže uvedenými zastoupeními, jejichž povinností je v případě nouze
vystavit i občanu ČR také tzv. ETD (Emergency travel document), který slouží jako náhradní cestovní doklad pro
návrat do vlasti (použitelný v případě ztráty či odcizení cestovního pasu):

Kontaktní velvyslanectví zemí EU v Mauritánii Velvyslanectví Francie

Rue Ahmed Ould Hamed Quartier de Tevragh Zeina Nouakchott

Tel: 00 222 45 29 96 99 Web: www.ambafrance-mr.org E-mail: amba@diplomatie.gouv.fr

Velvyslanectví Španělska

B.P.: 232. Nouakchott

Tel. 00 222 4529 86 50, 4525 20 80, 4525 25 79

Fax: 00 222 4525 40 88

E-mail: emb.nouakchott@maec.es

Velvyslanectví Německa

BP 372 Nouakchott

Tel: 00 222 45 25 17 29, 45 25 10 32

E-mail: info@nouakchott.diplo.de
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Delegace Evropské unie v Mauritánii

B.P. 213 Tevragh Zeina Nouakchott

Tel : 00 222 45 25 27 24 Fax: 00 222 45 25 35 24 E-mail: delegation-mauritania@eeas.europa.eu Web:
www.delmrt.ec.europa.eu

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 současnosti není na území Mauritánie zastoupena žádná ze zmíněných institucí (CzechTrade, CzechInvest,
CzechTourism, Česká centra).

MZV ČR: Odbor afrických států (tel. +420 224 18 3013)

MZV ČR: Odbor ekonomické diplomacie (tel. +420 224 18 2592)

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

Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční ústřední nouzová telefonní čísla.

• Policie: 17
• Hasiči: 18

Nemocnice:

• Centre Hospitalier National - 00 222 45 25 51 35
• Hôpital Militaire - 00 222 45 25 70 15
• Pohotovostní lékárny: 00 222 525 16 93/53 93/53 12/53 69/20 04
• Pohotovostní lékaři: 00 222 252 15 71/23 98
• Počasí: 00 222 525 11 71
• Informace: 12
• Letiště Nouakchott: 00 222 523 48/538 28/252 001/252009
• Western Union: 000 222 525 33 18
• DHL: 00 222 525 47 06

7.4 Internetové informační zdroje

Dostupnost informačních zdrojů k Mauritánii je obecně velmi nízká. Některé parciální informace k ekonomickému
vývoji (často s velkým časovým zpožděním) poskytuje mauritánský Národní úřad pro statistiku (ONS). Bohatším
informačním zdrojem pak je webový server African economic outlook, jenž je společným projektem Africké banky
pro rozvoj, Rozvojového centra OECD, Hospodářské komise OSN pro Afriku a Rozvojového programu OSN. Pro
ekonomické a sociální statistiky je vhodným zdrojem Světová banka.
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• ons.mr - Office National dela Statistique (Národní úřad pro statistiku)
• africaneconomicoutlook.org - African Economic Outlook
• http://data.worldbank.org - data Světové banky
• mauritania.mr - oficiální stránky Mauritánské informační kanceláře
• investinmauritania.gov.mr - podpora investicí - Min. hospodářství
• beta.mr - portál ekonomických informací o Mauritánii (včetně vypsaných tendrů)
• pmd.mr - informační portál o Mauritánii (Mauritánský rozvojový portál)
• tourisme-mauritanie.com - Office National du Tourisme (Národní úřad cestovního ruchu)

Adresy významných institucí

Ministerstvo ekonomických záležitostí a rozvoje

Ministère des Affaires économiques et du Développement B.P. 238, Nouakchott Web: www.maed.gov.mr

Ministerstvo ropy, energie a dolů

Ministère du Pétrol, de l'Energie et des Mines Web: www.petrole.gov.mr

Ministerstvo obchodu, průmylsu, řemesel a turistiky

Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme

Quartier ministériel, Nouakchott

Tel: +222 525 55 40

Tel. sekce turistiky: +222 525 13 67

Web: www.commerce.gov.mr

Obchodní komora

Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie

333 Avenue de l'independance, BP: 215, Nouakchott

Tel : 00 222 45 25 22 14
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Fax : 00 222 45 25 38 95

E-mail: cciam info@yahoo.fr

Web: www.chambredecommerce.mr

Národní konfederace mauritánských zaměstnavatelů

Confederation Nationale du Patronat Mauritanien (CNPM)

824, avenue du Roi Faïçal, B.P. 383

Nouakchott - Ksar

Tél: 00 222 525 33 01

Fax: 00 222 525 91 08

Profesní asociace mauritánských bank

Association professionnelle des Banques de Mauritanie

Immeuble BMCI n. 204, B.P. 749, Nouakchott

Tel: +222 525 24 18

Fax: +222 529 32 62
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