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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Na základě podpisu revitalizované mírové dohody v září 2018 byl až v březnu 2020 sestaven nový vládní 35 členný
kabinet.

Ekonomika Jižního Súdánu je v podstatě omezena na těžbu ropy a samozásobitelské zemědělství, které živí naprostou
většinu obyvatel. Oblast Jižního Súdánu je jednou z nejúrodnějších v Africe vůbec a je zde také dostatek vody k
zavlažování. Před vypuknutím konfliktu v roce 2013 byly výhledy pro hospodářský rozvoj příznivé - ke dni vzniku státu
těžil Súdán 0,5 milionu barelů ropy denně. Přesto nyní žije ca 67 % obyvatel pod hranicí chudoby. V říjnu 2019 činila
denní těžba ropy 178 000 barelů.
Ropa v roce 2019 pokrývala 98 % státního rozpočtu a 80 % tvorby HDP. Veškerá produkce je transportována ropovody do
Súdánu, kde jsou rafinerie. Hospodářství Jižního Súdánu je tak závislé na spolupráci se severním sousedem.

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 státu:

Jihosúdánská republika
Republic of South Sudan

Prezident:
Salva Kiir Mayardit (strana SPLM)

Složení vlády:

Po zpožděních v důsledku sporů s hlavní opoziční stranou SPLM-IO jmenoval dne 13. 3. 2020 prezident Salva Kiir nový
35-ti členný vládní kabinet:

• Viceprezident: Riek Machar (SPLM-IO)
• Viceprezident: James Wani Igga(SPLM)
• Viceprezident: Taban Deng Gai (SPLM-IO)
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• Viceprezident: Rebecca Nyandeng Garang (Former Detainees)
• Viceprezident: Hussein Abdelbagi (SSOA)
• Ministr prezidentské kanceláře: Mayiik Ayii Deng
• Ministr zemědělství a lesnictví: Josephine Joseph Lagu
• Ministr živočišných zdrojů a rybolovu: Anyoti Adigo Nyikec
• Ministr záležitostí kabinetu: Martin Elia Lomuro
• Ministr obchodu, průmyslu a investic: Kuol Athian Mawien
• Ministr kultury, mládeže a sportu: Nadia Arop Dudi
• Ministr obrany a veteránů: Angelina Teny
• Ministr pro východoafrické záležitosti: John Luk Jok
• Ministr pro elektřinu a přehrady: Peter Mercallo Nasir
• Ministr životního prostředí: Josephine Napwon Cosmas
• Ministr federálních záležitostí: Lasuba L. Wango
• Ministr financí a hospodářského plánování: Salvatore Mabiordiit
• Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce: Beatrice Wani-Noah
• Ministr pro genderovou politiku, sociální věci a náboženské otázky: Ayaa Benjamin Warille
• Ministr pro obecné vzdělávání: Awur Deng Achuil
• Ministr zdravotnictví: Elizabeth Acuei Yor
• Ministr pro vyšší vzdělávání a vědu: Deny Jock Chagor
• Ministr pro bydlení a životní prostředí: Michael Chaniek Geay
• Ministr pro humanitární záležitosti a zvládání krizí: Peter Mayen
• Ministr informací: Michael Makuei Lueth
• Ministr vnitra: Paul Mayom Akec
• Ministr zavlažování a vodních zdrojů: Manoah Peter Gatkuoth
• Ministr spravedlnosti: Ruben Madol Aroi
• Ministr práce, služeb pro veřejnost a rozvoje lidských zdrojů: James Hoth Mai
• Ministr dolů: Henry Dilang Odwar
• Ministr národní bezpečnosti: Obote Mamur Mete
• Ministr pro záležitosti parlamentu: Jemma Nunu Kumba
• Ministr pro budování míru: Stephen Par Kuol
• Ministr ropy: uok Kang Chol
• Ministr silnic a mostů: Simon Miok Maják
• Ministr dopravy a silnic: Madut Biar Yol
• Ministr pro ochranu divoké přírody a turistiku: Rizik Zakaria Hassan

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

Počet obyvatel
odhad CIA pro červenec r. 2020: 10 561 300
údaj www.worldmeters.info pro duben r. 2020: 11 166 800
průměrný věK: 18, 6 let

Věková struktura
0 - 14 let: 41, 58 %
15 - 24 let: 21, 28 %
25 - 54 let: 30, 67 %
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55 - 64 let: 3, 93 %
65 let a více: 2, 53 %

Průměrný roční přírůstek (odhad CIA pro červenec 2020): 2, 7 %

Demografické složení (2018, odhad SB): 49,9 % ženy, 51,1 % muži

Národnostní složení: obyvatelstvo je tvořeno mnoha etnickými skupinami, mezi hlavní patří: Dinka 35, 8 %, Nuer 15, 6
%, dále Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona,
Acholi

Náboženské složení: křesťané (cca 60 %), animistická náboženství (33 %), islám (6 %)

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.

HNP/obyv. (USD, MMF - dle South Sudan 2019: Article IV Consultation - Press Release):

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 projekce

230,7 233,2 280,1 272,8

Nominální HDP (miliardy SSP, MMF - dle South Sudan 2019: Article IV Consultation - Press Release):

rok 2016/17; SSP/USD =
117

rok 2017/18; SSP/USD =
140,2

rok 2018/19; SSP/USD
´157,1

rok 2019/20 projekce

276,1 532,2 773,6 913,8

index spotřebních cen (dle World Bank Projections):

2016 2017 2018 2019 odhad

410 125 131 49

Těžba ropy (dle SB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 odhad
MMF

těžba (miliony
barelů)

59,3 45,5 46,3 46,5 47,6 56,4

cena ropy
(USD/barel)

43,3 35,3 45,3 55,8 51,7
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Ekonomika Jižního Súdánu je omezena na těžbu ropy a samozásobitelské zemědělství. Před vypuknutím konfliktu
v prosinci 2013 byly výhledy pro hospodářský rozvoj příznivé, jakýkoliv další vývoj však závisí na vývoji stávajícího
konfliktu. Pokud dojde k jeho ukončení, prioritními úkoly vlády budou zabezpečení základních sociálních služeb, rozvoj
zemědělství a investice do infrastruktury. Příjmy rozpočtu (kde téměř 2/5 výdajů je určeno na obranu) se odvíjejí a do
budoucna budou odvíjet, od vývozu ropy a získané rozvojové pomoci. V současnosti jsou však rozvojová pomoc, stejně
jako případné zahraniční investice, limitovány probíhajícím konfliktem a vysokou mírou korupce.

Disponibilní údaje o výši HDP jsou vzhledem k vysokému podílu šedé ekonomiky pouze přibližné; odhaduje se, že od
vzniku samostatného státu v r. 2011 HDP každoročně klesá v průměru o cca 5 % (se značnými výkyvy, vč. 30 % růstu
v období 2013/14). Tento současný nepříznivý vývoj je doprovázen hyper inflací (310 % v polovině r. 2016) a soustavným
poklesem kurzu domácí měny (o 90 % od zavedení pohyblivého kurzu koncem r. 2015).

Naprosto zásadním faktorem pro ekonomiku země je tak dosahovaný objem těžby ropy. Aktuální těžba (130 tisíc barelů
denně) je díky poškození výrobních zařízení a nucené evakuaci zahraničních pracovníků zhruba na úrovni jedné třetiny
plné kapacity. V zemi jsou třetí největší zásoby ropy v rámci subsaharské Afriky (po Nigérii a Angole); veškerá produkce je
transportována ropovody do (severního) Súdánu, kde jsou i příslušné rafinérie. Vláda se proto snaží i o získání investorů
pro výstavbu ropovodu na keňské pobřeží i výstavbu rafinérií na svém území.

Podnikatelské aktivity se odehrávají v rámci malých a středních podniků, které dominují všem oblastem ekonomiky,
většina podniků má své sídlo v hlavním městě Juba. Jakémukoliv rozmachu podnikání ovšem brání politická nestabilita,
nefunkční vládní instituce, nízká úroveň právního prostředí, vysoká míra korupce, nedostatečná infrastruktura, omezený
přístup k půdě, omezený přístup k finančním prostředkům i nedostatek kvalifikované pracovní síly. Země trpí
nedostatkem elektrické energie (většina je generována neekonomickými diesel agregáty) i nedostatkem tekoucí vody.

Jižní Súdán se v září 2016 stal členem East African Community. Členství v tomto uskupení zavazuje mj. dodržovat kritéria
ekonomické konvergence (cílem uskupení je měnová unie). Toto ovšem představuje dlouhodobý záměr, pro vládu Jižního
Súdánu zůstává bezprostředním úkolem zlepšit základní ekonomické ukazatele a tím obnovit důvěru v domácí trh.

Dle hodnocení Doing Business 2018 Světové banky se Jižní Súdán umístil na 185 místě ze 190 hodnocených zemí.
Zlepšení tohoto stavu vyžaduje nastolení právního prostředí a odvrácení hrozby nefunkčního státu.
Očekávaný vývoj v teritoriu:

Ekonomické prostředí bude i nadále problematické. Přesto, že je předpokládán růst hospodářství, stále nebudou
nahrazeny škody, k nimž došlo během let konfliktu. Navíc jedinou reálnou podporou ekonomického růstu a aktivit bude
růst ropné produkce. Růst hospodářstvív roce 2019 je odhadován v meziročním srovnání na 2,5 % a hlavní podíl budou
mít vývoz ropy a vládní výdaje (díky vývozu ropy).

Pokračující ozbrojený konflikt neumožňuje výraznější příliv investic do země. Kromě toho povede ke zvýšeným výdajům
na zbrojení na úkor kapitálových výdajů.

Jediným pozitivem během nadcházejícího ročního období bude růst ropné produkce. Protože export ropy tvoří ca 30 %
HDP, promítne se tento růst do makroekonomických čísel výrazně. Vládní příjmy budou navíc podpořeny také růstem cen
ropy. Nicméně veřejné výdaje budou neproduktivní, půjdou do zvýšení platů a na zbrojení (dle jihosúdánského
ministerstva financí půjde většina výdajů do administrativy, na "vládu práva" a do ministerstva obrany).
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

MMF South Sudan 2019 Article IV Consultation Press Release; údaje jsou v miliardách jihosúdánských liber (SSP)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

celkové příjmy a
dary

100.8 152,1 216,3 292,6

příjmy z ropy 90,7 130,3 191,3 255,3

příjmy z neropných
daní

8,9 19,7 22,7 37,3

celkové výlohy 101,7 167,3 194,5 298

běžné výdaje 99,6 165,3 184,8 278,3
nové akvizice
nefinančních aktiv

2,0 1,9 9,7 19,6

celková bilance
(cash)

- 0,9 - 15,1 21,8 - 5,4

směnný kurs: dle MMF viz výše

2016/17 2017/18 2018/19
SSP/USD 117 140,2 157,1

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

Platební bilance (PROJEKCE MMF - poslední ověřené údaje jsou z roku 2014, miliony USD)

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
bilance běžného
účtu

-630 25 -24 -262 -874

- obchodní bilance 1 500 2 697 3 182 2 799 2 063
-- export zboží 4 850 6 245 7 399 7 518 7 081
--- ropa 4 788 6 150 7 254 7 276 6 770
---mimo ropu 62 95 145 242 311
-- import zoží -3 350 -3 548 -4 217 -4 719 -5 018
- bilance služeb -1 165 -1 467 -1 572 -1 447 -1 406
- běžné transfery 509 236 -124 -333 -150
kapitálový a
finanční účet

653 91 458 1 0 1 404

- kapitálový účet 69 125 240 266 279
- finanční účet 583 -34 217 759 1 125
-- přímé
zahraniční
investice

-419 -277 -74 385 638

celková bilance 22 117 434 764 530
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Vnější dluh a dluhová služba (PROJEKCE MMF¨)

2015 2016 2017 2018 2019
vnější dluh
(nominal, % HDP)

12,4 11,6 14,1 16,9 18,8

dluhová služba
vztažená k exportu
(%)

12,6 8,5 0,9 1,2 1,7

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Bank of South Sudan
HQ Juba Town
P.O.Box 136, Juba
tel.: +211 9150 77077
web: https://bosshq.net

Komerční banky:

Afriland First Bank
BP 640 Juba, 3 Hai Cinema Road
tel: +211 956 688 405

Commercial Bank of Ethiopia
Haileselasie Avenue Juba Town, Juba
tel.: +211 928 944 809 / 927 639 407

Ivory Bank
Hai Suk, Juba Town
tel: +211 811 820 239 / 977 117 611

Kenya Commercial Bank
Jebel Kujuru, Rockcity Hotel, Juba
tel.: +211 957 148 468

South Sudan Commercial Bank
African National Bank

Agricultural Bank of South Sudan

Buffalo Commercial Bank
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Charter One Bank of South Sudan

Cooperative Bank of South Sudan

Ecobank South Sudan

Eden Commercial Bank

Equity Bank South Sudan LimitedInternational Commercial BankKCB Bank South Sudan

Kush Bank Plc.

Liberty Commercial Bank

Mountain Trade and Development Bank

National Credit Bank

Nile Commercial Bank

Opportunity Bank South Sudan

Southern Rock Bank

People´s Bank Plc.

Phoenix Commercial Bank

Qatar National Bank

Regent African Bank

Royal Express Bank

Stanbic Bank South Sudan .

Alpha Commercial Bank

Ebony Bank

St. Theresa Rural Development Bank
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1.7 Daňový systém

Daň z příjmu je rozdělena do tří pásem ve výši 0 %, 10 % a 15 %. Firemní daň dosahuje 10 % pro malé podniky a 15 % pro
střední podniky. Dividendy, úroky a tantiémy podléhají 10 % dani. Daňový zákon z roku 2009 nenastavuje podmínky pro
danění velkých podniků, nezavádí DPH, ani daň z pozemku.
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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

Obchodní bilance (dle SB, % HDP):

2011 2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 66,1 10,1 16,2 20,2 9,8 n/a

dovoz 27,2 45,3 38,1 34,0 57,6 n/a

saldo 38,9 - 35,2 - 21,9 - 13,8 - 47,8 - 6,8

Obchoní bilance (miliony USD, dle OEC: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

- poslední dostupné informace jsou za rok 2017

2016 2017

vývoz 1 340 1 230

dovoz 348 532

saldo 994

- aktuálnější informace nejsou dostupné

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozci do Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Uganda 55 %, Pákistán 9,2 %, Nizozemí 5,4 %, Ukrajina 5,2 %, Francie 4,2 %

Dovozci z Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Alžírsko 74 %, Pákistán 9,2 %, Uganda 6,5 %, Etiopie 2,5 %, Ukrajina 2,3 %
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Teritoriální struktura 2016(dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

vývoz dovoz

poř. země miliony USD % poř. země miliony USD %

1. Čína 1 330,00 99 1. Uganda 189,0 54

2. Alžírsko 7,09 2. Čína 46,2 13

3. Pákistán 6,56 3. Pákistán 38,3 11

4. Uganda 2,35 4. Alžírsko 19,9 6

5. Jordánsko 0,34 5. Holandsko 9,7 3

Teritoriální struktura 2017(dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/)

vývoz celkem 1 230 milionů USD dovoz celkem 532 milionů USD

poř. země miliony USD % poř. země miliony USD %

1. Čína 1 160 94,3 1. Uganda 253 47,6
2. Indie 56 4,6 2. Keňa 161 30,3

3. Uganda 5,3 0,4 3. Čína 51,8 9,7

4. Ukrajina 1,9 0,2 4. Holandsko 11,1 2,1
5. Jordánsko 0,3 0 5. USA 9,7 1,8

2.3 Komoditní struktura

Komodity dovozu 2016 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz dovoz

pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %

1. ropa 1 330,0 98,7 1. surový cukr 53,4 15,30

2. jiná olej.
semena

3,80 0,29 2. balené léky 12,5 3,57

3. olejka 3,14 0,24 3. auta 11,2 3,20

4. sušené
luštěniny

3,12 0.23 4. rýže 10,7 3,07

5. zbytky lodí 2,04 0,21 5. palmový olej 10,7 3,07

Komodity dovozu 2017 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz 1230 milionů USD dovoz 532 milionů USD

pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %
1. ropa 1 222,0 99 1. surový cukr 42,1 7,9

2. železný
odpad

3,0 0,3 2. poštovní
známky

31,4 5,9
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3. plynové
turbíny

1,2 0,1 3. pivo 21,5 4,0

4. části letadel 1,4 0.1 4. palmový olej 18,6 3,5

5. řezané dřevo 1,2 0,1 5. rýže 16,0 3,0

Ke 14. 5. 2020 vykazuje OEC údaje i nadále za rok 2017.
EK - DG for Trade údaje k Jižnímu Súdánu neuvádí.
Vývoz v roce 2018 (dle http://www.worldstopexports.com/south-sudans-top-10-exports/):

pořadí zboží miliony USD % z celkového vývozu
1 minerální paliva vč. ropy 1 600 95,6
2 olejnatá semena 32,7 2,0
3 bavlna 13,8 0,8
4 drahé kameny 12,4 0,7
5 zelenina 10,2 0,6
6 maso 2,2 0,1
7 pyskyřice 0,6 0,04
8 ovoce a ořechy 0,4 0,02
9 dřevo 0,14 0,01
10 elektr. stroje 0,13 0,01

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Jižním Súdánu neexistují.
Země bude díky přepravnímu koridoru Lamu profitovat ze zóny volného obchodu v pohraniční etiopsko-keňské oblasti
Moyale. Stavba této zóny byla dohodnuta premiéry obou zemí v březnu 2019 na keňsko-etiopském obchodním fóru.

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

Přímé zahraniční investice, dle SB a údajů IMF, miliony USD
(https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD?locations=SS&view=chart)

2013 2014 2015 2016 2017 (IMF) 2018 (IMF)

- 793,00 1,04 0,15 - 17,00 40,56 - 60,14

Většina minulých zahraničních investic směřovala do ropného sektoru – své prostředky zde investovala Chinese National
Petroleum Company, malajsijská PETRONAS a indická ONGC. Francouzská Total a kuvaitská Kufpec provádějí geologický
průzkum v oblasti Block B.

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

Vláda nastavila prioritní oblasti pro zahraniční investice, kde nabízí daňové a celní úlevy. Tyto oblasti však pokrývají
veškeré oblasti ekonomiky: zemědělství, sociální infrastruktura včetně škol, nemocnic a vodních zdrojů, těžební průmysl,
energetický průmysl, ropný průmysl, průzkum přírodních zdrojů, lesnictví, těžký průmysl, dopravu, telekomunikace,
komerční bankovnictví, farmaceutický a chemický průmysl, turismus a hoteliérství.
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Podle investičního zákona z roku 2009 mohou zahraniční investoři vlastnit a provozovat podnikání v jakémkoli oboru,
Investiční úřad Jižního Súdánu však může publikovat seznam sektorů, kde bude podnikání zahraničních subjektů
omezeno. Podle zákona o společnostech z roku 2012 musí mít střední a velké podniky 31 % podíl jihosúdánského
vlastnictví, malé podniky s méně než sedmi zaměstnanci mají zůstat „doménou jihosúdánských občanů“.

"Investment Promotion Act", 2009, je ke stažení zde:
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/64/south-sudan-investment-law

Další informace na stránkách: http://www.goss-online.org/Business-and-Industry.html

South Sudan Investment Authority:
May Street GMS Plazza
Juba

tel.: +249 956 212 355

(není odkaz na webové stránky)
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3. Vztahy země s EU
Vztahy EU a Jižního Súdánu zůstávají v rovině pokusů o mediaci konfliktu a humanitární pomoci. EU podpořila snahy USA
o rezoluci RB OSN včetně zbraňového embarga a cílených sankcí. EU finančně pomáhá IGADu v mediaci konfliktu, včetně
podpory mírových mechanismů, potravinové bezpečnosti a rozsáhlých humanitárních operací každoročně ve výši
přibližně 100 mil. EUR.

Na druhou stranu Salva Kiir veřejně označuje západní země včetně zemí EU za síly zla, které konspirují s cílem zničit Jižní
Súdán a jeho vládu, prostor pro jednání je proto značně omezený, Kiir navíc cítí rostoucí podporu uvnitř regionu,
důraznější reakci mezinárodního společenství brání v RB OSN Rusko i Čína. Role EU jako takové v jihosúdánském konfliktu
je proto spíše menší.

Ze 49 zemí subsaharské Afriky Jižní Súdán jako jediný stát není signatářem Dohody z Cotonou. Jižní Súdán je příjemcem
pomoci ze Svěřeneckého fondu pro Afriku, za poslední tři roky jde o částku přesahující 140 mil. EUR.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost "Team Europe". Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na
pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.

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 EU v Jižním Súdánu:

European Union Delegation to the Republic of South Sudan
Block 3K-South, Plot 82 European Compound
North of Government of South Sudan Ministry Complex
Juba - South Sudan
tel.: +211 (0) 920 010 143
mob: +211 (0) 959 200 111 / +211 (0) 954 732 011

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EK - Eurostat neudává samostatné údaje k obchodní výměně s Jižním Súdánem.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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Hlavním nástrojem rozvojové pomoci EU Jižnímu Súdánu je EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) Pod tímto
nástrojem doposud (květen 2019) EU uvolnila od roku 2015 celkem 139 milionů EUR.

Do června 2018 bylo poskytnuto celkem 45 milionů EUR do JS a 47,3 milionů EUR uprchlíkům v regionu.

Protože Jižní Súdán není signatářem Dohody z Cotonou, není možná bilaterální rozvojová spolupráce s jeho vládou.

Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody), zemědělství a
potravinovou bezpečnost (podpora produktivity malých farmářů) a také na přístup k energiím a dostupnost základních
služeb. Podrobnosti vtahů EU k Jižnímu Súdánu jsou dostupné na webu Evropské unie a ECHO:
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/south-sudan_enCOVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost "Team Europe". Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na
pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
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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

Obchod ČR s Jižním Súdánem (tis. USD, dle ČSÚ, ):

2015 2016 2017 2018 2019

vývoz 347 58 352 270 180

dovoz 3 8 91 6 35

bilance 344 50 243 264 145

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 66593 Skleněné korálky,
napodobeniny perel a
drahokamů

83

2. 7523 Ostatní zařízení k
automatickému zpracování
dat

45

3. 26901 Oděvy, cestovní plédy,
pokrývky, prádlo pro
domácnost

18

4. 79295 Ostatní díly letounů, nebo
vrtulníků

14
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5. 76412 Ostatní přístroje pro
vysílání, přijímání hlasu, dat

12

6. 6253 Nové pneumatiky pro
letadla

6

7. 77318 Kabely z optických vláken 1

8. 89846 Ppolovodičová média pro
záznam

0

Celkem vývoz ČR
do Jižního Súdánu 2019

180

Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 89399 Ostatní předměty z plastů 13

2. 87465 Ostatní regulační a ovládací
přístroje a zařízení

11

3. 59899 Ostatní chemické výrobky a
přípravky

4

4. 8942 Tříkolky a pod. kočárky pro
panenky, panenky,
hračkystatní modely, puzzle

1

Celkem dovoz ČR z Jižního
Súdánu 2019

35

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Jižním Súdánem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

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

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Jižním Súdánu.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Jižním Súdánem a ČR nejsou uzavřeny ani rozjednány žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci humanitární pomoci byl v r. 2016 MZV ČR přímo podpořen projekt Člověka v tísni „Cash for Assets – Posílení
schopnosti obyvatel Jižního Súdánu odolávat následkům dlouhodobé komplexní humanitární krize a aktuální krizové
situace způsobené atmosférickým jevem El Nino“. Další humanitární pomoc ve výši 3. mil. Kč byla JS poskytnuta
prostřednictvím UNICEF na podporu výživy a ochrany dětí.

V prosinci 2018 došlo k rozhodnutí o humanitárním příspěvku organizaci UNICEF ve výši 5 mil. Kč. Projekt ve spolupráci s
organizací Magna se bude zaměřovat na zdravotní péči a výživu v oblasti Duk county.
V roce 2019 MZV ČR podpořilo projekt na poskytnutí zdravotní péče obětem konfliktu a vnitřně vysídleným osobám v
regionálním státě Jonglei. Projekt opět uskutečňuje agentura UNICEF ve spolupáci s organizací Magna.

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (miliony USD, dle SB, poslední dostupný údaj je za zok 2018):
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

436,9 1 186,6 1 399,6 1 964,2 1 674 1 590 2 183 1 577
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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

Současná, v podstatě subsistenční ekonomika země je doplňována výraznou humanitární pomocí. Neropná ekonomika de
facto neexistuje a vláda disponuje pouze příjmy z exportu ropy a z mezinárodní pomoci. Jižní Súdán tak do budoucna
skýtá příležitosti pro investice ve všech sektorech od zemědělství po petrochemický a zpracovatelský průmysl. Této
příležitosti se však mohou aktuálně chopit pouze finančně silné firmy a státy, které si mohou dovolit vysoké riziko.

Aktuální sektorové příležitosti pro Jihosúdánskou republiku

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

V Jižním Súdánu nejsou plánovány žádné akce, v zemi se nekonají žádné veletrhy či výstavy.
Termín konání případných konferencí a jiných akcí v roce 2020 je nutno z důvodu šíření koronaviru prověřit, protože
může být zrušen/posunut:
https://www.chamber-commerce.net/dir/3965/South-Sudan-Chamber-of-Commerce--Industry-and-Agriculture-in-Juba.
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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

Základní podmínkou pro úspěšné proniknutí na jihosúdánský trh je osobní kontakt s teritoriem. Zásadní je naleznutí
spolehlivého místního partnera - zástupce.

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

V současné době nejsou známa žádná celní či devizová omezení. Jediný platný zákaz se vztahuje na dovoz a vývoz zbraní.

Vnitřní domácí trh prakticky neexistuje.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Vláda oficiálně obecně podporuje zahraniční investice a snaží se potenciálním zájemcům o místní zastoupení poskytnout
příznivé podmínky; viz: http://embassy-southsudan.de/geschaft-wirtschaft/investoren/?lang=en
Podle "Investment Promotion Act of Sout Sudan" z roku 2011 poskytuje jihosúdánská vláda investorům tyto garance:

• Nediskriminační přístup k podnikání v jakémkoli sektoru s výjimkou poštovních služeb, pronájmu aut a taxislužeb,
kde mají přednost domácí investoři.

• Garance proti vyvastnění
• Ochrana intelektuálního vlastnictví
• Přístup k veřejným informacím
• Repatriace zisků a dividend
• Upravuje řešení sporů

Dle webu dioing business:

Při zakládání firmy je nutno rezervovat obchodní jméno. Podle místního práva pak musí jihosúdánský právník připravit
zakládací smlouvu a stanovy. Certificate of Incorporation je vydán po zaplacení poplatku na Obchodním registru.
Následuje zaplacení poplatku na Jubek State Revenue Authority za účelem získání "operační licence". Obchodní licenci
vydáva Payam (Juba City Authority) po vyplnění příslušného formuláře a provedení inspekce v sídle firmy. Následuje
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registrace na Ministerstvu financí a žádost o Tax Identification Number. Daňové ředitelství provede opět inspekci v sírmy
a přidělí TIN. Následuje povinná registrace na obchodní komoře, registrace na ministerstvu práce, otvření bankovního
účtu a obdržení firemního razítka. - Z pohledu snadnosti podnikání je Jižní Súdán hodnocen Doing Business 2019 na 185
místě ze 190 hodnocených zemí.

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

Tyto požadavky jsou zpravidla domlouvány s příslušným zástupcem, propagace na místě se provádí prostřednictvím
anglických prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení, je obvyklá propagace
v médiích.

V teritoriu se nekonají žádné významné veletrhy a výstavy.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Oficiálně ji zajišťuje Investment Promotion Act z roku 2011. V praxi však zatím de facto Jižním Súdánu neexistuje.

6.6 Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (apod.).

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

Primárním rizikem je současná bezpečnostní situace a dále pak obtížná dostupnost potřebných informací, neznalost
prostředí. Je obtížné navázat kontakt s distributory.
Doporučené platební podmínky jsou stejné jako v případě jiných rizikových, resp. těžce pojistitelných zemí: neodvolatelný
potvrzený akreditiv (L/C), či optimálně platba předem.

Zákony regulující podnikání a investice zůstávají nerozvinuté - zákoník práce, zákon o pozemcích či zákon o veřejných
zakázkách stále čekají na schválení parlamentem. Existující soudní systém je neefektivní, přetížený a náchylný k externím
tlakům.

Zásadní překážkou investování je nerozvinutá infrastruktura (větší část země je v období dešťů nedostupná), nedostatek
vzdělané pracovní síly (gramotných je pouze 27 % populace), nedostatek elektřiny (země je v podstatě zcela závislá na
neefektivních generátorech). Nedostatek zahraniční měny v zemi z důvodu dlouhého přerušení vývozu ropy může vést
k nedostatku zahraničních valut v bankách a s ním spojenými obtížemi s vyvedením zisků ze země (nehledě na záruky
investičního zákona). Rozšířená a neregulovaná korupce představuje reálnou překážku podnikání.

Pro realizaci větších plateb je nutné otevření akreditivu. V zemi působí několik poboček mezinárodních bank. Vzhledem k
prakticky neexistujícímu vzájemnému obchodu s ČR nejsou informace o platebních podmínkách a platební morálce
dostupné.
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Jihosúdánští státní úředníci i obchodníci jsou z velké části navrátivší se imigranti, většinou z USA, Velké Británie či
Austrálie. Jejich jazykové schopnosti jsou tedy zpravidla na vysoké úrovni, stejně tak jako obchodní schopnosti. Je však
současně nutné mít na paměti, že se jedná o ekonomiku na velmi nízkém stupni rozvoje a výsledky jednání tak nemusí
korespondovat s realitou. V případě obchodní cesty do Jižního Súdánu je potřeba počítat s větším časovým rozmezím,
zejména pokud jsou v plánu jednání s vládními představiteli. Na úrovni ministrů se může kdykoliv stát, že daná osoba je
náhle vyzvána se dostavit do prezidentského paláce. Den jednání vlády je zpravidla v pátek, není tedy doporučeno
sjednávat schůzky na vyšší vládní úrovni v tento den.

Úřední jazyk: angličtina.

Národní jazyky: arabština, regionální jazyky dinka, nuer, bari, zande, shilluk

Státní svátky:

• 9. leden - Den podpisu mírové dohody
• 16. květen - Den SPLA
• 9. července - Den nezávislosti
• 30. července - Den mučedníků
• 25. prosince - Vánoce

Státní instituce dodržují také náboženské svátky včetně muslimských.

Pracovní doba - oficiální pracovní den ve státních institucích, bankách i soukromých firmách je zpravidla od 09:00 - 16:00
hod. V Jižním Súdánu je však realita velice vágní a jednání je třeba si sjednat předem. Místní partnery nelze považovat za
dochvilné a je nutné počítat se situací, že na sjednanou hodinu bude do kanceláře partnera neustále někdo další
vstupovat.

Prodejní doba - lze říci, že dobu prodeje určuje poptávka zákazníků a množství nafty v dieselových generátorech.

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

Aktuální informace k žádosti o vízum poskytne ZÚ Jižního Súdánu v Berlíně
Leipzigerplatz 8, 10117 Berlin
tel. +49 (0) 30 206 4459-0/15
fax: +49 (0) 30 206 4459-19
web: http://embassy-southsudan.de/?lang=en

O vízum lze dále požádat na jednom z jihosúdánských zastupitelských úřadů:

South Sudanese Embassy in Nairobi
Bishops Gate, 5th Ngong avenue
P.O. Box 73699, 00200
Nairobi, Kenya
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tel.: +254 (0) 20 434 9107, 434 9335
fax: +254 (0) 20 434 9109).

South Sudanese Embassy in Kampala
Plot # 2 Sezibwa Road, Nakasero
Kampala, Uganda
tel.: +256 414 271625

South Sudanese Embassy in Addis Ababa
P.O. Box 3140 1250
Addis Ababa, Ethiopia
tel.: +251 (0) 115 52 26 36
e-mail: addis_addis@ethionet.net

Vízum lze případně získat i při příletu na letišti (je doporučeno předem ověřit na jihosúdánském zastupitelském úřadu)

Vzhledem k bezpečnostní situaci (ozbrojené střety v různých částech země) Ministerstvo zahraničních věcí ČR před
cestami do Jihosúdánské republiky varuje. V případě pobytu v zemi důrazně doporučuje zachovávat maximální
obezřetnost, sledovat aktuální bezpečnostní situaci a důsledně respektovat nařízení a pokyny příslušných úřadů.
Upozorňuje, že v některých městech platí v nočních hodinách zákaz vycházení.

Pro aktuální informace je doporučeno sledovat web Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Jižní Súdán nadále aplikuje súdánský zákoník práce z roku 1997. Většina místních podniků operuje v šedé zóně a platné
zákony široce ignoruje.

Místní úřady vyžadují, aby 80 % zaměstnanců byli občané Jižního Súdánu včetně manažerských pozic. Tento požadavek
zatím není kodifikován, má být však obsažen v připravovaném zákoníku práce. Ministerstvo práce tak důkladně zkoumá
každou žádost o pracovní povolení, zda by daná pozice nemohla být obsazena místním občanem, mnohé zahraniční
společnosti si stěžují na dlouhé prodlevy při získávání pracovních povolení pro své zahraniční pracovníky, případně na
krátkou platnost tohoto povolení.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Dostupnost zdravotní péče je extrémně omezená. Vážné zdravotní komplikace vyžadují evakuaci do Nairobi, Addis Abeby
či Kampaly. Zejména v období dešťů je však taková evakuace obtížná. Čeští občané by měli mít cestovní pojištění
v dostatečné výši k pokrytí nákladů léčby a také dostatek hotovosti - i k pokrytí případné evakuace.
Před cestou doporučujeme konzultaci se střediskem cestovní medicíny.

Doporučená očkování (Lexikon cestovní medicíny, Prof. MUDr. V. ŠErý Dr.Sc.)

Od návštěvníků přijíždějících z endemických oblaszi žluté zimnice může být vyžadováno potvrzení o očkování. Toto
očkování se současně pro Jižní Súdán naléhavě doporučuje.
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Dále je doporučeno očkování proti virové hepatitidě A (B při delším pobytu), břišnímu tyfu, poliomyelitidě, tetanu,
meninokové meningitidě.
Riziko nákzy malárií je celoroční (J. Súdán patří mezi státy, v nichž se čeští občané nejčastěji nakazí).
Vyskytují se ohniska schistosomózy, jsou zde ohniska viscerální leishmaniózy (doporučuje se důsledně chránit před
přenašeči - drobnými komáry)

Nemocnice:
Care Plus International Medical Centre

Juba, Airport Road, Ting Pin, nedaleko Marie Stops International
telefon: +211 (0) 925 371 599
e-mail: careplusinternational@gmail.com

Juba Medical Complex
nepřetržitý provoz + 24 hodonová pohotovostní služba, laboratoře, RTG, ultrazvuk, CT
telefon: +211 )0) 951 353 333
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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

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P.O.Box 3108
tel.: +251 11 551 6382
fax: +251 11 551 3471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/addisabeba

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou v Jižním Súdánu zastoupeny.

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

V Jižním Súdánu tento typ služeb prakticky neexistuje. Doporučuje se získat mobilní telefonní číslo manažera hotelu, ve
kterém je cestující ubytován.
Crown Hotel Juba

tel.: 00211-9118800800, 917007000
Care Plus International Medical Centre
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tel.: 00211-977315100

7.4 Internetové informační zdroje

• South Sudan Nation http://www.southsudannation.com/
• OSN v Jižním Súdánu http://www.ss.undp.org/
• velvyslanectví Jižního Súdánu v Berlíně http://embassy-southsudan.de/?lang=en
• velvyslanectví Jižního Súdánu v Addis Abebě: embassysouthsudan9@gmail.com, tel. 00251 11 662 01 95
• South Sudan Chamber of Commerce: https://www.facebook.com/southsudanchamberofcommerce/
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