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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením zahraničního obchodu mezi Českou republikou 

a Angolou v období od roku 2002 do současnosti. Toho jsem docílil pomoci dat a 

informací získaných od českých  i angolských institucí zabývajících se touto 

problematikou, jak  v Angole tak i v ČR. Při tomto vyhodnocování jsem provedl SWOT 

analýzu, která určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti českých 

podnikatelských subjektů na Angolském trhu. Na konci své práci jsem navrhnul možná 

řešení, která by vedla ke zlepšení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi v budoucnu.  

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis  focuses on evaluation of foreign trade between the Czech Republic and 

Angola during the period from 2002 to the present. I achieved it through data and 

information acquired from Czech and Angolan institutions concerned with similar issues. 

In addition to the evaluation also a SWOT analysis was undertaken to illustrate the 

strengths, weaknesses, shortcomings and opportunities of the Czech companies operating 

in the Angolan market. Finally, this thesis focuses on the potential solutions, that could 

improve the business relations  between both countries in the near future. 
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1. Úvod 

 Mnozí z nás se již se zahraničním obchodem setkali a ostatní to určitě nemine, 

proto bych se nyní zabýval tím, co je vlastně předmětem zahraničního obchodu, jaké má 

formy apod. Předmětem zahraničního obchodu jsou služby, zboží a práva. Význam je 

především ekonomický, kdy se jedná o úsporu výrobních nákladu; politický, což znamená, 

že díky obchodu mezi státy vznikají přátelské vztahy a dobré podmínky pro mír; kulturní, 

kdy poznáváme život jiného státu. 

 Zahraniční obchod je historicky nejstarší a velice významnou formou vnějších 

ekonomických vztahů. Vliv vnějších ekonomických vztahů na hospodářský rozvoj 

jednotlivých zemí se podstatně prohloubil zejména v povalečném vývoji světového 

hospodářství. Specifickými rysy tohoto období jsou spolu s relativně rychlým tempem 

hospodářského růstu i rozvoj mezinárodních hospodářských vztahů, hospodářská 

spolupráce a integrace. Jedná se o dynamický vývoj nejen v měřítku kvantitativním, ale i 

z hlediska kvalitativních změn ve struktuře zahraničně-obchodních toků jednotlivých zemí 

i celkového mezinárodního obchodu. Zahraniční obchod patří současné době k 

rozhodujícím faktorům, ovlivňujícím ekonomický růst jednotlivých ekonomik i ekonomiky 

světové1.   

 Základem každého obchodu je arbitráž. To je transakce, která se řídí pravidlem 

„kupuj levně a prodej dráze“. Tím se obchod se stává operací bytostně spjatou s trhem. 

Samozřejmě, daným prostým pravidlem se hodlá řídit každý účastník na trhu, čímž dochází 

jak ke konfliktům zájmů, tak k možnostem navázat různé koalice2.  

 Zahraniční obchod v první řadě představuje směnu reprodukovatelných statků jedné 

země s jinými státy, což ji umožňuje překonat bariéry domácích ekonomických omezení. 

To znamená, že je důležité rozlišovat obchod podle jeho vztahu k hranicím suverénních 

zemí. To znamená, že země jako hospodářská jednotka bude pro naše abstraktní úvahy 

důležitým subjektem.  

 

 

                                                 
1 ČERNOHLAVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraniční obchod, 3.vyd. Praha, Bankovní institut 
   vysoká škola, 2007 -- 263 s. : ISBN: 978-80-7265-106-1 
2 KUBISTA, V., a kol.:Mezinárodní ekonomické vztahy, Praha : HZ, 1999, 378 s. ISBN: 80-86009-29-7 
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Vliv rozdílného nebo autonomně spravovaného institucionálního uspořádání (např. cel, 

daní, legislativy atd.) existence národní měny a zejména existence společenských subjektu 

hospodářské politiky (například vlády ministerstev, centrální banky), které mohou mít i své 

autonomní cíle vnější i vnitřní rovnováhy v rámci každé země, je okolnost, která nás nutí 

se na hospodářské vztahy s vnějším okolím státu dívat trochu jinak než na podobné vztahy 

uvnitř daného státu3. 

           Jestliže země obchoduje se zahraničím, může si dovolit spotřebovávat takové 

výrobky, které by sama nevyprodukovala, nebo jen s vysokými náklady, a zároveň se 

soustředit na produkci pro ni výhodných komodit. Zahraniční obchod přináší dané zemi 

mimo jiné i informace o vyráběných komoditách v zahraničí a umožňuje srovnávat domácí 

výrobky a služby se zahraničními4. 

 Tímto krátkým úvodem jsem chtěl poukázat na důležitost zahraničního obchodu. 

Neexistuje žádná země v současné době, která by si mohla dovolit ignorovat existenci 

zahraničního obchodu. Země jsou vždy zapojené do mezinárodních toků zboží, služeb a 

kapitálu. Rozdíl je v tom, s  jakou intenzitou se jednotlivé země zapojují do těchto vztahů. 

V teoretické části své práce se vrátím k  přesnějšímu definování tohoto i jiných pojmů 

s ním související.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ČERNOHLAVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraniční obchod, 3.vyd. Praha, Bankovní institut  
   vysoká škola, 2007 -- 263 s. : ISBN: 978-80-7265-106-1 
4 FIALOVÁ, H., PPLCHOVÁ, B.: Malý slovník zahraničního obchodu, Karviná, ECOMIX-OK 1994.  
   ISBN 80-901546-3-8 
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2. Vymezení problémů a cíle diplomové práce 

 Ve své práci v první řadě se pokusím mapovat perspektivy zahraničního obchodu 

mezi Angolou a ČR. Možnosti obchodu a návrhy včetně doporučení. Rád bych podotknul, 

že oba státy (Angola-Československo) za období komunismu intenzivně obchodovaly a to 

velice úspěšně, důkazem toho je že české produkty jako např. kamiony značky Tatra, 

traktory Zetor jsou velice známé mezi Angolskou společností. Češi jsou stále v podvědomí 

Angolanů, a tudíž vytváří pro oba národy konkurenční výhodu ve srovnání s jinými státy, 

které mají zájem s Angolou spolupracovat a to ve všech oborech. 

 Rozvoj zahraničního obou zemí se týká delšího období, abych byl přesnější, 

zaměřím se zpočátku na historii obchodu obou zemí, to je před nezávislost Angoly, po 

nezávislosti a v období občanské války a na konci po období ukončení občanské války. To 

nám pomůže lépe porozumět přítomnost. V rámci historie nemůžu zapomenout zmínit se o 

unesených československých občanech unesených v Altu Catumbele v období vrcholu 

obchodu mezi Angolou a Československem. Jako stěžení  své práce se zaměřím na období 

posledních 8 let. Zvolil jsem toto období, neboť dle mého názoru rok 2002 byl 

rozhodujícím obdobím, a to proto, že v tomto roce nastal konec dlouhodobé občanské 

války podepsáním příměří mezi vládnoucí stranou  MPLA a nejsilnější opoziční stranou 

UNITA. Tyto dvě strany byly hlavními protagonisty občanské války v Angole a po tomto 

období nastal období velkých změn k lepšímu (musím podotknout) pro angolský lid a to ve 

všech oblastí života země. Dále se budu zabývat prvním projektem rozvojové pomoci ČR, 

konkrétně, Centrem zemědělského vzdělávání v provincii Bié ve střední Angole, který je 

realizován od března r. 2004.  

2.1 Cil diplomové práce  

 Cílem mé diplomové práce je mapovat současný stav zahraničního obchod mezi 

Angolu a ČR  a  najit řešení která, by vztah  mezi oběma zeměmi zlepšil.           
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2.2 Struktura a použité metody 

 Ve své práci se pokusím popsat vývoj zahraničního obchodu mezi Angolou a ČR 

od roku 2002, též podstatné změny, co se týče ZO a nejen to ale i změny politické, 

ekonomické mimo jiné, které zcela určitě ovlivnily a ovlivňují strukturu a možnosti 

obchodu mezi oběma zeměmi.  

 V teoretické části se pokusím definovat základní pojmy, jako jsou např.: zahraniční 

obchod, import, export, obchodní bilance, funkce zahraničního obchodu. Dále se budu 

zabývat strukturou importu a exportu a jaké faktory ji ovlivňují. Uvedu pohled do statistiky 

zahraničního obchodu Angolské republiky a jeho zvláštnosti, která je důležitá pro 

interpretaci získaných dat ze statistického institutu Angolské republiky.  

 V praktické části budu charakterizovat stav Angolské ekonomiky od roku 2002 do 

roku 2008, to je období po konci občanské války. Dále budu popisovat stav zahraničního 

obchodu a pokusím se porovnat a poukázat na změny vývoje makroekonomických údajů 

v tomto období. Jak jsem již uvedl výše, zaměřím se na konkrétní a aktuální spolupráci 

mezi Angolou a ČR a to konkrétně program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou na 

období 2006-2010. Nemůžu zapomenout na  SWOT analýzu (tj. analýzu slabých a silných 

stránek, příležitostí a hrozeb) českých podnikatelských subjektů s ohledem na Angolský 

trh a uvedu příležitosti pro české podnikatele v Angole. V závěru práce udělám souhrn 

nejdůležitějších poznatků, a jestli bude možné, pokusím se vytvořit předpoklady zaměřené 

na možné směry Angolského zahraničního obchodu.  

 Při zpracování své práce jsem použil metody, jako jsou např.: abstrakce, 

komparace, analýza, indukce, zobecnění a syntéza5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5POKORNÝ, J.: Předdiplomní seminář, Brno, CERM 2006, 58 s. ISBN 80-214-3254-3 
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3. Teoretická východiska práce 

 V této části se budu zabývat pojmy užívané v mezinárodním obchodě, dále funkcí a 

významem zahraničního obchodu pro určitou zemi. Zmíním se o význam bilanci ZO a 

budu popisovat její hlavní složky a funkce. Jako důležitý pojem považuji komoditní 

strukturu ZO a faktory, které ovlivňují země ve výběru té čí oné komoditě ke svému 

obchodu se zahraničím.  

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Zahraniční obchod  

 Zahraniční obchod je historicky nejstarší a dosud nejrozšířenější formou vnějších 

hospodářských vztahů6. Zahraniční obchod je odvětví výrobní sféry, které se zaměřuje na 

směnu hmotných i nehmotných hodnot mezi dvěma nebo více státy, tj. na účast na vnějším 

čili mezinárodním trhu. Zahraniční obchod zahrnuje nejen hodnotu vývozu a dovozu, ale i 

hodnotu reexportu, zušlechťovacího styku, služeb souvisejících s těmito druhy obchodu a 

také tzv. neviditelný obchod, tj. vývoz a dovoz průmyslových práv. Všechny tyto složky 

tvoří obrat zahraničního obchodu7. Ze skladby vztahů působících v zahraničním obchodě a 

k národní ekonomice je možné označit jako základní následující aspekty: 

1. jak působí struktura a chování zahraničního obchodu na domácí ekonomiku, 

2. čím je určována struktura dovozu a vývozu,  

3. jaký model zahraničního obchodu přináší efekt pro domácí ekonomiku apod.8 

3.1.2 Funkce zahraničního obchodu 

 Při pohledu na fungování zahraničního obchodu jednotlivých zemí nalezneme 

výrazné rozdíly v závislosti na typu ekonomiky, pokud jde o jejich ekonomický rozměr a 

ekonomickou vyspělost. Přesto, lze určité funkce označit jako obecně platné, jako jsou:  

1. transformační funkce,  

                                                 
6 KUBISTA, V., a kol.:Mezinárodní ekonomické vztahy, Praha : HZ, 1999, 378 s..  
   ISBN: 80-86009-29-7 
7 8 DVOŘÁK, J., a kol.: Mezinárodní obchod, Brno : Zdeněk Novotný, 2002 -- 116 s. : ISBN: 80-214-2236- 
     X. 
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2. růstová funkce,  

3. zahraniční obchod jako bariéra růstu domácí ekonomiky.  

 

 ad1) transformační působení zahraničního obchodu představuje historicky prvotní 

smysl ekonomických vztahů se zahraničím. To znamená, že zahraniční obchod mění 

(transformuje) strukturu domácí produkce resp. Domácích zdrojů ve strukturu žádoucí 

v oblasti užití (výrobního či finálního). 

Projevy transformační funkce: transformační funkce zahraničního obchodu je ve své 

podobě zvlášť výrazná u relativně malých ekonomik, kde dovozní toky jsou předpokladem 

překonání limitu ve vybavení výrobními zdroji, resp. V účinnosti jejich vynakládání (s 

ohledem na velikosti vnitřního trhu). Dovozem určitých produktů je tedy možno korigovat 

limity dané jak přírodními podmínkami (nedostatečná surovinová základna, omezený 

prostor, klimatické a půdní podmínky), tak i ekonomickými podmínkami (nízká 

kvalifikace PS, nedostatek domácího kapitálu). Transformační působení zahraničního 

obchodu má rostoucí význam také při zvyšování ekonomické vyspělosti zemí, které 

s sebou přináší významný narůst diferenciace potřeb. Současně je vyspělejší ekonomika 

charakteristická růstem výrobní specializace, tedy efektivním zužování vyráběného 

sortimentu spotřeby – nutně vyžaduje růst dovozu9. 

 ad2) tzn. naplňování hlediska „ekonomie času“ s výsledkem úspory národní práce 

při zapojení do mezinárodní dělby práce.  

 ad3) existují teoretické přístupy, které vysvětlují příčiny a podmínky, při jejichž 

naplnění se ZO z potenciálního faktoru růstu může stát dočasně brzdou, faktorem 

zaostávání či úzkým profilem v ekonomice. Smysl zahraničního obchodu se za takových 

podmínek obrací se svůj opak, rozšiřování zahraniční směny snižuje zdroje a národní 

důchod, místo aby je zvětšovalo10. 

 

 

 

 

                                                 
9 ČERNOHLAVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraniční obchod, 3.vyd. Praha, Bankovní institut  
   vysoká škola, 2007 -- 263 s. : ISBN: 978-80-7265-106-1 
10 DVOŘÁK, J., a kol.: Mezinárodní obchod, Brno : Zdeněk Novotný, 2002 -- 116 s. : ISBN: 80-214-2236-X 
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Z období klasické teorie mezinárodního obchodu můžeme zmínit např.: H.Careyho 

či Friedrich Lista11, kteří byli zastánci protekcionistických teorií tzv. dětského (nezralého) 

průmyslu. Tyto teorie docházejí k závěru, že pokud jsou průmyslová odvětví určité země 

v počáteční fázi vývoje, pak země není schopná čelit zahraniční konkurenci a svobodný 

obchod bude znamenat poškození domácí ekonomiky. Autoři tedy zdůrazňují potřebu 

státního protekcionismu, avšak jen dočasného, do doby dosažení zralosti domácího 

průmyslu12.   

 Novodobější protekcionisté z pozic rozvojových zemí mají podobné názory na tuto 

skutečnost. Jde např.: o teorii zbídačujícího růstu, kterou formuloval v polovině padesátých 

let známý indický ekonom Jagdish Bhagwati. Jeho teorie hovoří o ekonomickém poklesu 

méně vyspělejších zemí pod vlivem zvyšování nabídky exportních komodit těchto zemí. 

 Ch. Kindleberger např.: hovoří o tom, že zahraniční může překážet ekonomickému 

růstu, jestliže existuje nevhodná poptávka po zboží dané země v zahraničí a nevhodná 

nabídka doma, resp. poptávka v zahraničí neakceptuje dostatečně nabídku exportních 

komodit určité země13. 

3.2 Obchodní a platební bilance 

 Platební bilance země vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí 

mezi ní a ostatními zeměmi v průběhu daného období, zpravidla za kalendářní rok. Tyto 

transakce se skládají z vývozů a dovozů statků a služeb, pohybu investičních zdrojů, darů a 

přesunu peněžních prostředků, případně zlata. Podle povahy je možné je seskupit do 

určitých účtu srovnávajících toky z ekonomiky a do ní, z nichž nejznámější jsou tzv. běžný 

účet a kapitálový účet14. Platební bilance země patří významným makroekonomickým 

ukazatelům informujícím a stavu a vývoji dané země. Ve svém celku i v jednotlivých 

částech podává obraz nejen o vnější ekonomické rovnováze a výkonnosti ekonomiky, ale 

na základě toho i úspěšnost prováděné hospodářské politiky v zemi. Jako ekonomická 

                                                 
11 Německý ekonom F. List si uvědomil, že zapojení Německá do mezinárodního obchodu v souladu s teorií  
  komparativních výhod by pro tuto zemi nebylo z dlouhodobého hlediska výhodné (teorii dětských odvětví) . 
12 ČERNOHLAVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraniční obchod, 3.vyd. Praha, Bankovní institut  
   vysoká škola, 2007 -- 263 s. : ISBN: 978-80-7265-106-1 
13 KINDLERBERGER, Ch. P.: Zahraniční obchod a národní hospodářství, 1. vyd. Praha, Svoboda 1968, 
    ISBN 25-083-68 
14 SOJKA, M., KONEČNÝ, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie,4. vyd. Praha, Libri 2001, 271 s.,  
    ISBN 80-7277-032-2 
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veličina ovlivňuje tak platební bilance ostatní klíčové makroekonomické veličiny jako jsou 

hrubý domácí produkt, zaměstnanost, úroveň cen zboží a služeb, úroková míra a devizový 

kurs. Současně je platební bilance také zpětně těmito veličinami ovlivňovaná15. 

 

3.2.1 Vývoz a dovoz     

 Vývoz vyjadřuje hodnotu  zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní 

hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Pro země EU 

celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí. Dovoz 

vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem 

jeho trvalého nebo dočasného ponechávání v tuzemsku. Stejně jako vývoz pro země EU 

dovoz se skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí16.  

 Převyšuje-li hodnota dovozu hodnotu vývozu, mluvíme o pasivní obchodní bilanci. 

Je-li však hodnota vývozu vyšší než dovozu, obchodní bilance je aktivní. 

3.3 Struktura zahraničního obchodu  

 Zabýváme-li se zahraničím obchodem, měli bychom sledovat jeho strukturu, kterou 

dělíme na: 

• komoditní, 

• teritoriální17. 

 Podle Encyklopedie zahraničního obchodu můžeme teritoriální skladbu 

zahraničního obchodu definovat jako „podíl jednotlivých územních celků zemí, seskupení 

zemí, kontinentů, na úhrnu obchodních operací, vyjádřeném v hodnotě nebo množství18.“  

Teritoriální struktura nám tedy jednoduše říká, se kterými zeměmi náš stát nejčastěji 

obchoduje, do kterých zemí nejčastěji vyvážíme a které země jsou našimi největšími 

dovozci. Sledujeme-li komoditní strukturu ZO, zkoumáme tím podíl jednotlivých skupin 

                                                 
15 ČERNOHLAVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraniční obchod, 3.vyd. Praha, Bankovní institut  
   vysoká škola, 2007 -- 263 s. : ISBN: 978-80-7265-106-1 
16 [online] Zahraniční obchod. Dostupné z: http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zo. 
    poslední úprava 24.4.2008. 
17 FIALOVÁ, H., PPLCHOVÁ, B.: Malý slovník zahraničního obchodu, Karviná, ECOMIX-OK 1994.  
    ISBN  80-901546-3-8 
18 JELÍNEK, J. a kol.: Encyklopedie zahraničního obchodu, 2. vyd. Praha, SNTL/ALFA 1986. 
    ISBN 04-329-86 
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zboží na dovozu a vývozu. To znamená, že hledáme, jaké zboží exportujeme a jaké 

importujeme. 

3.4 Ochrana domácího trhu 

 V současné době neexistují žádná omezení (administrativní překážky), které by 

měly za cíl regulovat či omezovat dovoz, kromě celních sazeb. Během války angolská 

ekonomika byla úplně zničena, takže dovoz zboží bylo jediný způsob jak uspokojit 

poptávku po zboží v zemi. O národní produkci se nemohlo mluvit, právě v důsledku již 

zmíněné války, která to neumožnila. 

 Vnitřní obchod je v Angole značně poddimenzován. Podle posledních studií je v 

zemi 36 tis. registrovaných prodejních míst, přičemž pro 16mil. obyvatel se uvádí potřeba 

dalších 60 tisíc. (V roce 1974, posledním roce portugalské nadvlády, obsluhovalo 5,6 mil. 

obyvatel 30. tis. prodejních míst.)19. 

 Zóny volného obchodu v zemi neexistují. 

      

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
19 [online]  Zahranicni-obchod-země , Dostupné z: 
     http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-zahranicni-obchod-zeme/6/1000768/#sec5. 
     Poslední úprava 26.9.2008   
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4. Analýza problému a současný stav řešené problematiky 

 V této části zkráceně popíšu historie Angoly, dále budu mluvit o stavu zahraničního 

obchodu a o současném stavu vztahu Angoly a ČR. Pokusím se porovnat změny a vývoj 

události na začátku a na konci tohoto období. V další časti se pokusím navrhnout možné 

řešení  co se tyče podpory obchodu mezi Angolou a  ČR a zhodnotit efekt které by to 

přineslo pro obchod obou zemí.  

4.1 Historie Angoly 

 Úředním i jinak dominantním jazykem je portugalština, z domorodých jazyků jsou 

nejrozšířenější umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a některé další 

bantuské jazyky20. 

 Angolská republika je země ležící na jihozápadě Afriky. Má rozlohu 1 246 700 

čtverečních kilometrů, v současné době v Angole žije 17. 024 milionů lidí podle údajů 

organizace OECD. Ekonomicky činní obyvatelé se odhadují mezi 40-45%. Roční přírůstek 

2,14 %, 50,5 % žen a 49,5 % mužů. Přibližně 70 % obyvatelstva žije v chudobě, třetina je 

negramotných. Průměrná délka života 38 let, lidský index rozvoje (Human Development 

Index - HDI) je 0,445, což Angolu řadí na 160. místo z 173. sledovaných zemí. Angolská 

měna kwanza - AOA, (1 USD = 75 AOA, duben 2008) nahradila v roce 1999 tzv. 

upravenou kwanzu (Kzr) v poměru 1 : 1 000 000. Vzhledem k minulé vysoké inflaci, 

kterou se však v posledních letech daří dostat pod kontrolu, došlo k jisté míře dolarizace 

ekonomiky; americkou měnou lze i běžně platit v obchodech a restauracích.  

 Jméno Angola pochází od Bantuského slova N'gola, což byl titul náčelníků tohoto 

regionů v 16. století, což je období kdy začala kolonizace regionů Portugalci.    

 Od 14. století bylo území součástí konžské říše, později říše Ndongo. V roce 1483 

přistál u ústí řeky Kongo portugalský objevitel Diego Cão. Mezi lety 1641 a 1648 Luandu 

okupovali Nizozemci. V roce 1648 portugalsko-brazilský vládce a voják Salvador Correia 

de Sá  sjednotil v Riu de Janeiro expedici s flotilou 15 lodí  s přibližně dvěma tisíci mužů, 

 

                                                 
20 [online]  Teritoriální informace , Dostupné z: 
    http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000768/ 
    Poslední úprava  14.04.2008 
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která vyhnala holandské okupanty, z čehož měli užitek nejen portugalští, ale i brazilští 

kolonizátoři. 

 V tomto roce Portugalsko Luandu znovu získalo a začalo expandovat i do okolního 

Konga a Ndonga a definitivně zvítězili v roce 1671. V 90. letech 19. století se stala 

portugalskou kolonií a v roce 1951 zámořskou kolonií pod názvem Portugalská západní 

Afrika. Když Portugalsko odmítlo pokračovat v dekolonizaci, zformovala se tři hnutí 

usilující o nezávislost: Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA), Národní 

osvobozenecká fronta Angoly (FNLA) a Svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA). 

 Po 14 letech guerillové války byla v roce 1975 vyhlášena nezávislost. Portugalsko 

přenechalo vládu MPLA. Krátce poté vypukla mezi MPLA, UNITA a FNLA občanská 

válka. FNLA později nechala bojovat jenom UNITA a MPLA. V roce 1991 se obě frakce 

dohodly, že se z Angoly stane pluralitní stát, ale po volbách UNITA prohlásila, že byly 

zmanipulované, a boje propukly znovu. 

 Dne 12. března 1983 UNITA obsadila obec Alto Catumbela, kde zničila místní 

celulózku a papírnu a trafostanici. Při této akci unesla i skupinu československých expertů 

s jejich rodinami, kteří zde působili. V roce 1994 byl zahájen mírový proces, který spočívá 

v zapojení UNITA do vlády. V roce 1997 byla nastolena vláda národní jednoty. Vůdce 

UNITA Jonas Savimbi získal statut vůdce nejsilnější opoziční strany. Boje ale pokračovaly 

a v roce 1999 musel generální tajemník OSN prohlásit mírový proces za neúspěšný. 

Dne 22. února 2002 byl Jonas Savimbi zastřelen a mezi frakcemi byl uzavřen klid 

zbraní. UNITA vzdala svoji ozbrojenou činnost a postavila se do role nejsilnější opoziční 

strany. Zdá se, že se situace v zemi normalizuje21. 

4.1.1 Angola do roku 1975 

 Je pochopitelné že, událostí těchto období bylo hodně, proto se zaměřím jen na 

průlomová a podstatná fakta.  

 V období mezi (1670-1699) můžu říct že, Angola se stala lovištěm otroků. První 

organická listina z roku 1670, jakási ústava portugalského impéria, definovala vztahy mezi 

mateřskou zemí a zámořskými územími jako sounáležitosti jediného celku. Portugalská 

říše tvořila na čtyřech kontinentech obrovský majetek. Pruh západoafrického pobřeží, 

                                                                                                                                                    

  
21 [online] Wikipedia:Angola  Dostupné z: http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola, poslední úprava :29.12.2008 
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zvaný Angola, dokonale zapadal do ekonomického řadu impéria jako dodavatel otroků pro 

stále výnosnější Brazílii. Angola žila obchodem, jehož místním platidlem byl otrok. Na 

Afri čany nahlíželi běloši i mnozí despotové jako na otroky, chtivost obchodníků s lidmi 

podněcovaly stále větší objednávky „černé slonoviny“ ze strany Brazilských statkářů. Za 

otroky se často platilo brazilskou kořalkou, brazilským střelným prachem a brazilskou 

moukou. Domácí výroba stagnovala. Díky Brazílii se obchod s otroky vyplácel. Pro 

představu ještě v 16. století stál otrok 22 reálů, na začátku 18. století se otrok určený pro 

zlaté doly prodával za 360 reálů. Luanda se stala hlavním vývozním přístavem. Zde se 

soustřeďovalo zboží všeho druhu jako např.: látky, nádobí a smaltované zboží z Indie, vína 

a železářské výrobky z Evropy, cukr, tabák, rýže, dřeva a třtinová kořalka z Brazílie22. To 

všechno bylo většinou určeno ke směně za otroky.  Během tohoto období vypuklo hodně 

pokusů Angolanů vzbouřit se proti kolonizátorům, ve snaze ubránit svá území a také 

Portugalci chtěli stále víc proniknout do vnitrozemí a rozvíjet dál otrokářství.  

 Rivalita mezi některými Angolany byla mnohokrát využitá k prohloubení konfliktu 

mezi kmeny a posílení jejich vlivu, tím, že je poštvali proti sobě. Světová poptávka po 

otrocích zajišťovala prosperitu bělošské kolonie za cenu utrpení Afričanů.                                  

 Po dvou století evropské přítomnosti se velká část Afričanů u pobřeží dnešní 

Angoly přizpůsobila změnám, které vyvolaly evropský náraz. Současně Angola trvale 

ztrácela lidi a odevzdala svou nejlepší krev východnímu pobřeží obou Amerik. Obchod 

s otroky a války zasáhla všechna černošská společenství. Dočasně vzrostla moc náčelníků 

těch kmenů, které se podílely na obchodních transakcích.  

Angola v této době hrála tragickou roli „černé matky“ portugalské Brazílii. Celé 

dějiny portugalského dobývání, obsazování a vymezování území Angoly jsou 

poznamenané rozhodným odporem původního obyvatelstva, vzpourami a válkami proti 

osadníkům; ti naopak využívali zejména kmenových rozporů a antagonismu jednotlivých 

království, korumpovali panovníky a podněcovali bratrovražedné války mezi místním 

obyvatelstvem, čímž nejenom snáze pronikali do vnitrozemí, ale také levně získávali 

otroky ze zajatců na obou stranách kmenových sporů. Ještě po první světové válce trvala v 

Angole samostatná království, která Portugalci nekontrolovali, například království kmene 

Čokwe – Lunda dobyl Henrique de Carvalho až v roce 1920 a ještě dnes žijí potomci 

                                                 
22 KLÍMA, J.: Dějiny Angoly,1.vyd. Praha, NLN 2008, 401 s., ISBN 978-80-7106-950-8 
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tamních vládců, oslovovaní místním obyvatelstvem král či královna. Obchod s otroky, 

jichž bylo potřeba na práce ve střední a jižní Americe, byl hlavním motivem portugalského 

pronikání do Angoly23. 

4.1.2 Angola po získání nezávislosti 

 Nezávislost Angolské lidové republiky byla vyhlášena 11. listopadu roku 1975, 

vůdcem strany MPLA  Antonio Agostinho Neto.  Tato nezávislost byla vyhlášená po 

konfliktech mezi třemi nejsilnějšími hnutími MPLA, UNITA a FNLA, kdy ještě před 

předáním moci portugalským admirálem Leonelem Cardosem, který nakonec nechtěl 

předat moc jen straně MPLA a platonický předal Angolskému lidu a pak Luandu opustil. 

Stejně tak učinili 309 058 jeho krajanů. Angola sice získala nezávislost od portugalských 

kolonizátorů, ale v zápětí nastoupila do druhé války, která bohužel trvala dalších 28 let. 

Důvodem této nové války byla neochota těch tří stran se domluvit, která bude vládnout 

neboť každá z nichž  vnímala že moci ji patří, poněvadž k té nezávislosti měla větší podíl. 

Nechci mluvit o vytvoření koalice, to totiž dle nich nepřidalo v úvahu. 

 V 60. letech 20. století, vlivem vzrůstu národnostního cítění Angolanů, vznikla tři 

ozbrojená centra odporu; marxisticky orientované hnutí angolského lidu za osvobození 

(MPLA), Konžany ovládaná Angolská národně-osvobozenecká fronta (FNLA) a Národní 

unie pro získání úplné nezávislosti Angoly (UNITA), která operovala na jihu země. 

Portugalci tvrdě pronásledovali všechna hnutí, ale v r. 1974 po pádu diktatury v 

Portugalsku odvolala portugalská vláda svá koloniální vojska. Pád fašismu a nástup nové 

portugalské vlády umožnil zahájit roku 1975 rozhovory mezi Portugalskem a angolskými 

stranami o nezávislosti země a následujícího roku získala Angola nezávislost, jež byla 

nakonec vyhlášena 11. 11. 1975 (Angolská lidová republika)24. 

Okamžitě však propukla občanská válka. UNITA a FNLA, podporované 

Jihoafrickou republikou, se střetly s MPLA, které úzce spolupracovalo s tehdejším 

Sovětským svazem a jemuž přišly na pomoc kubánské vojenské jednotky. MPLA 

jednostranně vyhlásila republiku s vládou jedné politické strany. Občanská válka však 

nadále pokračovala mezi marxistickou MPLA (podporovanou zejména SSSR a Kubou) a 

                                                 
23 [online]  History, Dostupné z: http://angola.org/history.html. Poslední úprava 26.10.2006    
24 KLÍMA, J.: Dějiny Angoly,1.vyd. Praha, NLN 2008, 401 s., ISBN 978-80-7106-950-8 
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FNLA a UNITA (opírající se o pomoc zejména Jižní Afriky, Velké Británie a USA). 

MPLA formálně zvítězila v únoru 1976, avšak nikdy se jí nepodařilo porazit UNITA, která 

s jihoafrickou podporou pokračovala v guerillové válce na jihu a v centru země.                                                                                                                                 

  Válečné události pokračovaly řadu let a UNITA postupně získala kontrolu nad 

většinou angolského území. Po odvolání a stažení kubánských vojsk a po ukončení 

sovětské podpory MPLA se v. 1989 otevřela cesta k zahájení mírových rozhovorů. Ty 

vyústily v uskutečnění prvních svobodných voleb v r. 1992. 

4.1.3 Etapa od prvních svobodných voleb  

 UNITA po porážce obvinila vítěznou vládnoucí stranu z podvodů a znovu zahájila 

bratrovražedný boj. Opakovaně sjednávané mírové a politické dohody však neměly 

dlouhodobější platnost. 

 V květnu 1993 USA uznaly novou angolskou vládu, a tím ukončily dlouholetou 

podporu UNITA. Po dalších jednáních mezi MPLA a UNITA souhlasily v květnu 1994 

obě strany s opakováním prezidentských voleb. V listopadu 1994 probíhala nová mírová 

jednání v zambijské Lusace. Přestože 20. listopadu 1994 byla podepsána mírová smlouva, 

boje nadále pokračovaly. Roku 1994 byla kontrola ústřední vlády omezena na pobřeží 

Angoly až k městu Huambo, pobřeží Cabindy a okolí vnitrozemských měst Saurimo, 

Luena a Menongue. Více než polovinu zbývajícího území kontrolovala UNITA.                                                                                                         

V únoru 1995 hlasovala většina delegátů kongresu UNITA, přes odpor části vojenského 

velení, pro ukončení ozbrojeného boje a pro přeměnu své organizace v politickou stranu.  

V květnu 1995 došlo k dalším oboustranným jednáním, během nichž Jonas Savimbi 

poprvé uznal José Eduarda dos Santose angolským prezidentem. V srpnu 1995 Savimbi 

akceptoval nabídku na místo viceprezidenta v budoucí vládě Národní jednoty. Při 

reorganizaci vlády na počátku června 1996 jmenoval dos Santos novým předsedou vlády 

dosavadního předsedu parlamentu Fernando José de Franca Diase Van Dúnem.                                                                                                      

 Po dlouhých jednáních byla 11. dubna 1997 ustanovena vláda jednoty a národního 

usmíření (po více než dvaceti letech občanské války). Van Dúnem zůstal předsedou vlády, 

Savimbi obdržel zvláštní statut „vůdce největší opoziční strany“ a poradce prezidenta, boje 

však přes dohodnuté mírové podmínky neustaly25. 
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 Teprve na počátku roku 2002 svitla naděje na konec národního utrpení. Koncem 

února vládní oddíly vystopovali Jonase Savimbiho v provincii Moxico a 22. února 

přepadová jednotka ukončila život šéfa UNITA. Savimbiho smrt se v morbidních 

válečných poměrech stala tou nejvýznamnější pobídkou k míru. 4.dubna 2002 podpis 

mírové dohody v Luandě, uzavřel nejhorší projevy války. Povstalecká UNITA se 

proměnila v opoziční politickou sílu tzv. renovovaná UNITA. 

 V roce 2002 Angola vstoupila do mírové etapy, rozvrácená a krajně oslabená. Podle 

údajů organizace Lékaři bez hranic za 27 let občanských válek zemřelo celý milion občanů 

a čtyři miliony byly vyhnány ze svých domovů. Podle oficiálních údajů 65 procent 

obyvatel měst propadlo pod hranicí chudoby, na venkově dokonce přes 78 procent 

obyvatel. Nesmírně utrpěli přírodní a kulturní kapacity.  Zesílily se také náznaky obratu 

k demokracii a míru. Jako důkazem toho, že Angolská vláda skutečně chce vládnout zemi 

demokraticky, náš současný prezident José Eduardo dos Santos vyhlásil parlamentní volby 

na 5. září 2008, které se skutečně realizovaly a kde vládnoucí strana MPLA  suverénně 

vyhrála, když získala asi 81 procent ze všech hlasů. Chci jen připomenout že, my občané 

žijící v cizině jsme nedostali šanci volit.                                                                                                                                                                                                                                        

4.2  Podstatně faktory ovlivňující řešené problematiky 

4.2.1 Politika 

 Politická moc je soustředěná v rukou prezidenta. Výkonná moc se skládá z 

prezidenta, předsedy vlády a sboru ministrů. Sbor ministrů se pravidelně schází, aby řešil 

politické záležitosti. Guvernéři 18 provincií jsou jmenováni prezidentem. Ústava z roku 

1992 určuje pravomoci vlády a práva a povinnosti občanů. Právní systém je postaven na 

portugalském. Soudy působí jen ve 12 ze 140 obvodů. Nejvyšší soud působí jako odvolací 

orgán. Ústavní soud nikdy nebyl ustanoven26.  

 Občanská válka zničila politické a sociální instituce  země. Každodenní životní 

podmínky v zemi a zvlášť v Luandě (4 miliony obyvatel), jsou zrcadlem kolapsu 

administrativní a sociální infrastruktury. Politicko-ekonomická situace země potřebuje 

                                                 
26 [online]  Politický systém, Dostupné z:  
     http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-vnitropoliticka-charakteristika/2/1000768/  
     Poslední úprava 10.11.2008 
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vládní podporu, zejména sociální instituce. V jednokomorovém Národním shromáždění v 

současnosti zasedá 219 poslanců. (Podle ústavy je volební období čtyřleté a parlament má 

mít celkem 223 křesel, avšak zástupci krajanské komunity žijící v zahraničí nebyli v 

posledních volbách zvoleni z důvodu organizačních problémů. Národní shromáždění má 

celkem 9 stálých pracovních komisí). Poslední volby se konaly v r. 1992 a tehdejší 

vítězství MPLA vyústilo v novou eskalaci bojů. Po definitivním konci občanské války v r. 

2002 panuje shoda. V Angole se realizovaly letos 5. září 2008 druhé svobodné 

demokratické volby od roku 1992, které nebyly uznané opozičními stranami27.  

 Tyto parlamentní volby dávají novou naději Angolskému lidu v lepší budoucnost, a 

umožní vítězné straně v závislosti na počtu získaných křesel v parlamentu provádět 

výměnu dosavadní struktur delegátů ve sněmovně. Prezidentské volby jsou naplánované na 

rok 2009. Výsledky druhých historických voleb v zemi byly vyhlášeny a v nich vyhrála 

drtivou většinou současná vládnoucí strana MPLA a to takto: 

 

  Tab. 4.1 Výsledky voleb 2008 

Politické strany  Počet hlasů (%) Počet hlasů  

Počet křesel v 

parlamentu 

1.  MPLA 81.64 5 266 216 191 

2.  UNITA 10.32 670 363 16 

3.  PRS 3.17 77 141 8 

4.  FNLA 2.93 71 416 3 

5.  Nova Democracia 1.20 29 201 2 

   Zdroj: CNE  

  

Toto vítězství nejsilnější strany Angoly MPLA bylo díky její silné volební 

kampaně, která dokázala přesvědčit většina voličů ve svém volebním programu, a jako 

vládnoucí strana od roku 2002 se snažila implementovat politiky makroekonomické, 

sociální a vůbec ve všech odvětví angolského života. Je třeba také poukázat na to, že v 

současné době neexistuje žádné jiné politické uskupení, které by mělo takovou zkušenost 

s vládnutím země. Hlavním úkolem nově vytvořené opozice bude poukázat na nedostatky, 

které pravděpodobně můžou vyskytnout během tohoto začínajícího čtyřletého mandátu 
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vládnoucí strany MPLA. Na druhou stranu  MPLA má za úkol demokraticky vládnout a 

měla by brát v potaz i názory ostatních minoritních stran a měli by dospět ke  kompromisu 

tak jak je ustanoveno v nově vytvořeném multi- partidárním  konstitucionálním zákoně, tak 

aby splnili svůj program a hlavně aby to bylo ku prospěchu angolského lidu, který jim 

uvěřil a na důkaz toho jim dal svůj volební hlas28.             

4.2.2 Správní rozdělení 

 Angola je rozdělena do 18 provincií a 158 magistrátů. Pro detailnější přehled  

doporučuji se podívat na mapu Angoly uvedený v příloze (příloha č.1) 

 Angolská populace, geografické rozdělení a index populační variace nejsou s 

přesností známé, poněvadž poslední součet lidu byl uskutečněn naposledy v roce 1970. 

Tehdy žilo v Angole 5,62 milionů obyvatel. Po odchodu Portugalců a vzhledem k 

občanské válce, která nastala a tím i pohyb uprchlíků se toto číslo výrazně změnilo. Vláda 

předpokládá, že v roce 1995 žilo v Angole cca. 11,5 milionů obyvatel. V současné době 

cca 17 milionů obyvatel       

4.2.3 Ekonomická situace  

 Angola má, kvůli čtvrt století trvajícím bojům, rozvrácenou ekonomiku. Má bohaté 

přírodní zdroje, mezi něž patří zlato, diamanty, úrodná půda a lesy, vody bohaté na ryby a 

velké zásoby ropy, ale kvůli dlouholeté válce je využívá jen minimálně. Angola může 

patřit mezi nejbohatší země Afriky. 85 % obyvatel se živí z vlastní zemědělské činnosti. 

Téměř jediným zdrojem příjmů zůstala rostoucí těžba ropy29. 

V současné době Angola prochází obdobím rychlého a dlouhodobého ekonomického růstu. 

Tab. 4.2 Makroekonomické ukazatele za posledních 5 let 

  2003 2004 2005 2006 2007 

HDP/obyv. (USD) 850 1.160 1.870 2.450 5.267 

HDP (USD tis., běžné ceny) 13.835 19.800 32.800 44.100 66.000 

Inflace ( %) 77 31 19 12 12,5 

     Zdroj: MMF           

                                                 
28 [online]  Eleicoes 2008, Dostupné z: http://www.cne.ao/. Poslední úprava  16.09.2008 
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 V roce 2007 rostl dle odhadu MMF angolský HDP tempem 16,3 % p.a. Inflace se 

v roce  2006 pohybovala na úrovni 12,5 %. Kontext jakýchkoli odhadů budoucího růstu 

hospodářství je tak jednoznačně dán růstem ropného sektoru. Na druhou stranu zbývající 

HDP (kde ostatní odvětví průmyslu rostly za posledních několik let pravidelným tempem 

okolo 8 - 10 %) ovlivňuje skutečnost, že ve formálním sektoru pracuje odhadem pouhých 

30 % z celkově zaměstnaných obyvatel země. Makroekonomická situace se od r. 2003 

stabilizuje; ve fiskální a monetární oblasti byla přijata řada opatření, mající za cíl snížení 

inflace a získání důvěry v hospodářství země. Tato politika silné měny má nicméně i ten 

záporný efekt, že neúměrně zdražuje ostatní domácí produkci, která není schopna 

konkurovat levným dovozům. Země zůstává závislá na svých dvou exportních komoditách 

- ropě a diamantech30. 

 

Tab. 4.3 Obchodní bilance  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Vývoz (mil. USD, dle IMF) 7.950 10.466 18.615 27.395 43.230 

Dovoz (mil. USD, dle IMF) 4.526 6.839 7.844 12.088 11.410 

Bilance (mil USD, dle MMF) 3.424 3.627 10.771 15.307 31.820 

Zdroj: MZV  

 

4.2.4 Zahraničně-politická orientace 

 V rámci kontinentu panují nejpřirozenější vztahy se sousední Namibií. Na 

nejrůznějších úrovních dochází k pravidelným setkáváním a zejména s jižní částí Angoly 

kvete čilý obchod. Intenzivní, i když jinak, jsou vztahy s Konžskou demokratickou 

republikou, kterým dominuje bezpečnostní rozměr, ve kterém hraje vůdčí roli rozlohou 

menší a na obyvatele daleko méně početná Angola. Prostřednictvím přirozených 

bezprostředních obav o vývoj v Konžské demokratické republice, zemi, se kterou má 

Angola nejdelší hranici, došlo k zapojení Angoly do procesu stabilizace v celé oblasti 

velkých afrických jezer. Vztahy se Zambií na řídce osídleném východě území dosud 

                                                 
30 [online]  angola-ekonomicka-charakteristika, Dostupné z: 
      http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-ekonomicka-charakteristika- zeme/4/1000768/.  
      Poslední úprava 10.11.2008 
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nepřesahují dimenzi postupné repatriace angolských válečných uprchlíků a vztahy s 

Konžskou republikou jsou spíše historické než praktické.  

Politické vztahy s Jihoafrickou republikou jsou sice dobré, avšak chladné. 

Důvodem jsou vlastní angolské ambice na roli silného afrického hráče a tím pádem nevůle 

sekundovat Jihoafrické republice coby regionálnímu gigantu, s čímž, na rozdíl od Angoly, 

nemají problém ostatní země jižní části černého kontinentu. V oblasti Guinejského zálivu 

sbližují Angolu s jejími dalšími africkými producenty vlastní zásoby ropy, společná 

koloniální historie a z ní vyplývající jazyková a kulturní příbuznost pak s ostatními čtyřmi 

africkými lusofonními zeměmi, t.j. Guineou-Bissau, Kapverdami, Mozambikem a Svatým 

Tomášem. Vojenská vážnost a síla Angoly implikuje její případnou účast na mírových 

operacích v afrických ohniscích napětí, jako jsou Somálsko, Darfúr, Pobřeží slonoviny. 

Veškeré snahy v tomto směru však hlava angolského státu José Eduardo dos Santos 

kategoricky odmítá; oficiálně s poukazem na nutnost stabilizovat i za pomoci armády 

poměry ve vlastní zemi, tento postoj nicméně nesporně vychází z vlastní zkušenosti 

z přítomností armád cizích států na svém území. 

 Evropa se pro Angolu stále více stává čímsi přežitým. Jako celek často vysílá 

rozporuplné a tím pádem impotentní signály, praktické výsledky společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky jsou v Angole tristní, jednotlivé státy pak na konkurenci větších 

hráčů často nestačí. Samostatnou kapitolou je historicky Portugalsko, které se snaží 

proměnit své komparativní výhody znalosti prostředí a stejného jazyka. I když se v 

ekonomické oblasti ještě drží a i v roce 2007 bylo největším dovozcem do Angoly, často je 

to za příliš vysokou cenu exportních dotací. V minulosti byly v Angole na poli humanitární 

a rozvojové spolupráce velmi aktivní skandinávské země, avšak v posledních letech své 

aktivity postupně utlumují31. 

 Vztah USA k Angole spočívá v akceptaci reálné situace v zemi a v ocenění 

dosavadní úlohy vlády v období od skončení občanské války v roce 2002, od kdy je patrná 

snaha o obnovení hospodářství stejně jako zavedení demokratických institucí. Nutno však 

dodat, že díky strategickým zásobám ropy (americký Chevron těží 43 % angolské ropy) 

 Angola profituje z politiky dvojího metru. Kromě politických a obchodních 

kontaktů existuje také vojenská spolupráce, v roce 2005 např. v Angole proběhlo společné 
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vojenské cvičení. Překvapivě úspěšně a velmi vyváženě si v Angole vede Rusko. Nejen že 

si v zemi v podobě přítomnosti vojenských poradců a vojenské techniky, pilotů, letadel, 

lékařů atp. dokázalo udržet svůj vliv z let 1975 až 1991, ale tento svůj vliv po skončení 

občanské války v předmětných oblastech ještě rozšířilo a přidalo k němu participaci na 

těžbě diamantů či účast na obnově energetického sektoru. Angolsko - ruské vztahy jsou v 

současné době pouze v minimální míře zatížené negativními reminiscencemi společné 

minulosti. Čínskou lidovou republiku Angola vnímá jako velmoc, která je schopna 

zaujmout místo některých dosavadních zásadních partnerů. V roce 2006 se Angola stala 

nejdůležitějším obchodním partnerem ČLR v Africe a také zemí, která jí dodává nejvíce 

ropy (18 % celkové spotřeby). Působení Čínské lidové republiky v Angole od konce 

občanské války v roce 2002 má nevídané a s žádnou jinou zemí nesrovnatelné rozměry. Za 

situace, kdy se západní svět na angolskou vládu v průběhu posledních pěti let výměnou za 

finanční a logistickou pomoc při obnově země snaží aplikovat kontrolní mechanizmy a 

nástroje (ovšem s minimální úspěšností - Angola např. v únoru 2007 jednostranně ukončila 

program s MMF), přichází Čínská lidová republika s téměř neúročenými a hlavně politicky 

a z hlediska transparentnosti nijak nepodmiňovanými úvěry v řádech miliard USD. Tyto 

půjčky budou placeny angolskou ropou a tak Angola toto nové strategické partnerství v 

rámci politicky velmi vhodné linie Jih – Jih, ráda přijímá. Podobně pragmatický přístup 

Angola aplikuje při spolupráci s Brazílií, Indií či Izraelem32. 

4.3 Sociální gramotnost  

• Zvyklosti Angolanů 

 Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, 

bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice 

v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou provázeny korupcí 

či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice hrdým národem a jejich projev může být 

pokládán za aroganci. Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od 

evropských poměrů dramaticky odlišné a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či 

                                                 
32 [online]  angola-ekonomicka-charakteristika, Dostupné z: 
     http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-ekonomicka-charakteristika- zeme/4/1000768/.  
    Poslední úprava 10.11.2008 
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tolerování může vést k prosazení se na místním trhu. Angola prošla ve své historii velmi 

složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu vystřídala bezprostředně 

občanská válka a její důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat, do všech oblastí 

života. Je nezbytné si být stávajících rizik a odlišností vědom, neboť toto povědomí je 

jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů v teritoriu. 

Angolané drtivou většinu skutků, které se Evropanovi jeví jako neserióznost, 

nedochvilnost atd., nekonají úmyslně. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, 

absence zkušeností a válečného dědictví33. 

 

• Obchodní jednání 

 Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými 

standardy. Výjimky v podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či 

podnikatelů toto pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek desítky let trvající války, během 

které nepředstavitelně složité životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití, 

způsobily vypěstování návyku využít v maximální možné míře momentální situaci, bez 

ohledu na budoucí vývoj či partnery, natož pak etiku. Přístup k obchodním závazkům by se 

měl v budoucnu lepšit v návaznosti na očekávané pružnější fungování soudnictví včetně 

obchodního. 

 Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský 

subjekt v podstatě nezná kompromisní řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu, a 

pokud se mu to nepodaří, bude hledat jiného partnera. Uvažuje přitom intuitivně. Na 

etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání většinou vůbec nekoresponduje, je však 

poměrně překvapivě kladen velký důraz.  

Jediným univerzálním jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při 

jednání se vzdělanějšími partnery použít francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti 

s portugalštinou pak také španělštinu). Většina jednání je vedena od 9 – 12 hodin  a od 15 - 

18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním prázdninám nejsou 

vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden.  

                                                 
33 [online]   Angola, Dostupné z: http:// www.businessinfo.cz/cz/rubrika/angola/1000768/. 
     Poslední aktualizace 10.11.2008 
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 Vizitky, pokud je ovšem nositel má k dispozici, mají standardní úpravu. Dary se 

předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko běžnější je pozvání na oběd či 

večeři do restaurace. 

 

• Pracovní návyky   

 Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další 

stimuly, jako možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., 

jsou až na druhém místě. Je to dáno tím, že Angola je země s velmi vysokými životními 

náklady a v podstatě bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi pořídit 

téměř všechno, bez nich téměř nic. 

 Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících 

místní pracovníky či v joint ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze 

angolských podnicích.  

 I v nich má však jistou noblesu alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. 

Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná. Pracovní doba ve státních institucích 

je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12 hodin a po polední 

přestávce od 14 do 18 hodin34. 

 

• Vztahy mezi lidmi 

 Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. V jistých kruzích je neméně 

důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé výjimky 

neexistují společensky významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy 

mají velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti tomu pohlaví vliv na obchod nemá. 

 Vztahy podřízeného a nadřízeného jsou velmi respektovány. Význam osobních 

styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem. 

 

 

 

 

                                                 
34 [online]   Angola, Dostupné z: http:// www.businessinfo.cz/cz/rubrika/angola/1000768/. 
     Poslední aktualizace 10.11.2008 
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• Hodnoty a normy 

 V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až 

na dalších místech zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, 

morálka, dobré mravy apod. je v zemi s rozbujelou korupcí na všech úrovních problémem. 

 

• Význam času 

 Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o 

hodinu předem, není ničím výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku 

bez udání důvodu. Angolští aktéři se při obchodních jednáních zaměřují jednoznačně na 

přítomnost. Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi abstraktní. 

 Úvod jednání bývá neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů 

delegací. Vlastní jednání bývají stručná a věcná, následná realizace uzavřených dohod však 

již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán od počátku důvěryhodně, angolský 

partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku důvěryhodnost 

postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat35. 

 

• Verbální a neverbální komunikace 

 Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně, což však 

nekoresponduje s budoucí realizací. Mimika, gestikulace, způsob vyjádření emocí či 

projevy souhlasu a nesouhlasu jsou po 400 letech portugalské nadvlády podobné 

evropským. Společenská konverzace bývá omezena na několik úvodních seznamovacích 

vět.  

 První jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy 

dochází k používání křestních jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano. Účastníci jednání 

se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají. Nejčastěji sedí na opačné straně stolu, 

osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je samozřejmě podání ruky při 

 pozdravu a loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za ruce, byť se 

jedná o osoby stejného pohlaví36. 

                                                 
35[online]   Angola, Dostupné z: http:// www.businessinfo.cz/cz/rubrika/angola/1000768/. 
    Poslední aktualizace 10.11.2008 
36 [online]   Angola, Dostupné z: http:// www.businessinfo.cz/cz/rubrika/angola/1000768/. 
    Poslední aktualizace 10.11.2008 



                                                                                                                                              35                                                                                                                                                                                        

• Oblékání a vzhled 

 Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno 

však hlavně ve vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené 

rozhalené košile. I tyto formy jsou však považovány za formální oděv. V zemi jsou 

používány výhradně drahé kvalitní značkové oděvy a doplňky včetně velkého množství 

zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá. 

• Jídlo a stolování 

 Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo 

připravené doma je velkou výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. 

Pozvání do rodiny je však naopak běžné při velkých oslavách a událostech jako svatba, 

narozeniny či trachtace. V takové situaci se sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný 

dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno, likér apod.). I když se situace v 

oblasti gastronomie po skončení občanské války lepší, počet restaurací v zemi je stále 

omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně vysoké. Jídlo bývá doprovázeno 

kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR. 

 Hostitel se kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou 

přípitky s proslovy. Vstřícnost hosta ke gastronomickým zvyklostem a místním specialitám 

není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však spíše mezinárodní než místní, takže nebezpečí 

nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené kulinářské zákazy neexistují, na 

osobní preference je v omezené nabídce malý prostor. 

 

• Víra 

 Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka 

nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství (90 % všech věřících; 70 % katolíků a 20 % 

protestantů). Z dob socialistického experimentu však přetrval rovněž ateizmus. Vliv víry 

na postoje a vztahy lidí je tedy souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou. 
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4.4 Cestování do Angoly 

 Přestože občanská válka v zemi skončila roku 2002, je třeba cestu do Angoly stále 

bedlivě zvážit. Hlavními nebezpečími jsou vysoká míra kriminality, špatná síť pozemních 

komunikací, velké množství nášlapných min a další nástrahy související s válečným 

dědictvím. (Na druhou stranu nehrozí nebezpečí teroristických útoků; tyto nebyly v zemi 

nikdy zaznamenány.) 

 Kriminalita je největší v hlavním městě Luandě, kde dochází k ozbrojeným 

přepadením osob i automobilů. Významná část civilního obyvatelstva je ozbrojena. Je 

zapotřebí být neustále ve střehu, po setmění se nedoporučuje vycházet a v případě cest 

autem v noci se nevydávat mimo město a vyhýbat se cestám do málo osvětlených a 

okrajových oblastí Luandy. Angola rozhodně není země vhodná pro turistiku – ve velké 

míře zde existují extrémní chudoba, nemoci, válkou zničená infrastruktura a mimo hlavní 

město milióny nevybuchlých min. V případech nutného cestování po zemi se doporučuje 

využít služeb organizace, např. cestovní kanceláře, schopné zajistit elementární logistiku a 

bezpečnost. Přepravní a ubytovací možnosti mimo Luandu jsou velmi omezené. Situace na 

pozemních komunikacích je v Angole špatná. Zničené silnice jsou sice pomalým tempem 

postupně uváděny do provozu, ale přeprava po nich je pomalá a nebezpečná. Z těchto 

důvodů je vhodné cestovat v konvojích. Mimo městské oblasti jsou velkým problémem 

miny a nevybuchlá munice. I v odminovaných oblastech se doporučuje nescházet z 

vozovky a dbát rad OSN i jiných organizací, působících v konkrétním regionu37. 

Letecká doprava, je vzhledem k výše uvedenému, hlavním způsobem přepravy 

osob i materiálu. Kvalita a údržba letadel vlastněných některými místními aeroliniemi je 

však zpochybnitelná. OSN svým zaměstnancům např. doporučuje využívat k vnitrostátní 

přepravě společnosti Sonair a Air Gemini, naopak se nedoporučuje národní přepravce 

TAAG a to ani pro přepravu z Evropy do Angoly a zpět (pokud Angola obdrží souhlas k 

opětnému nalétávání letadel TAAG do Evropy). 

 Angolské vízum lze získat na Velvyslanectví Angolské republiky v Berlíně, které je 

příslušné pro ČR, po předchozí dohodě lze o vízum požádat i na Velvyslanectví Angolské 

republiky v Bratislavě. V Brně byl zřízen Honorární konzulát Angolské republiky. 

                                                 
37 [online]   Angola, Dostupné z:www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-zakladni-informace- 
    teritoriu/1/1000768/ - 44k. Poslední aktualizace 10.11.2008 
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Vyřizování angolského víza je poměrně náročný proces, angolská strana vyžaduje písemné 

pozvání, doklad o finančním zajištění (200 USD na den) a cestovní pojištění. Žadatelův 

pas musí být platný alespoň dalších 6 měsíců. Nejčastěji jsou vydávána turistická víza s 

platností 30 dní, jedenkrát prodloužitelná o dalších 30 dní. Pokuta za každý den překročení 

povolené doby pobytu je 150 USD za den a je migračními úřady bez milosti vyměřována. 

Čeští občané přijíždějící do Angoly za prací by si na příslušném angolském zastupitelském 

úřadě měli vyřídit i pracovní povolení.  

 Dle angolské legislativy se celý proces odehraje výhradně prostřednictvím 

příslušného angolského zastupitelského úřadu a nikoliv, jak byla dosud praxe např. ZÚ 

Angoly v Berlíně, až namístě v Angole poté, co byla ze strany ZÚ žadateli udělena pouze 

běžná turistická víza. 

Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje 

očkování proti žluté zimnici. Kdo přijede bez této vakcíny, bude bez možnosti volby 

naočkován přímo na letišti. Doporučeny jsou i vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě, 

břišnímu tyfu a choleře. Krátkodobým cestovatelům se doporučuje užívat antimalarika. 

Před cestou do země je užitečné konzultovat kliniku cestovní medicíny. V Luandě 

poskytuje přijatelnou úroveň zdravotní péče několik soukromých klinik, avšak kvalita 

služeb státních nemocnic a dostupnost lékařské péče mimo hlavní město jsou špatné. Proto 

je vhodné vybavit se před cestou zdravotním pojištěním, nejlépe takovým, které v 

naléhavých případech zahrnuje letecký odvoz ze země. 

 Zdravotní péče - využití místní státní zdravotnické péče nelze doporučit. Čeští 

občané mohou za úhradu využívat služeb soukromých klinik. Ceny jsou ovšem vysoké, 

proto je prozíravé uzavřít před cestou zdravotní pojištění. 

4.5 Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních 

 Angola je členem OSN (a v jeho rámci např. UNIDO, FAO, UNICEF a WHO), 

Mezinárodní obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu, Světové 

banky, Hnutí nezúčastněných, G77 , Světové banky, Africké Unie (AU), mezinárodní 

policejní organizace sdružující demokratické i nedemokratické státy v rámci boje se všemi 

druhy trestné činnosti (INTERPOL), Mezinárodni organizace pro normy (ISO), Světové 

zdravotnické organizace UNESCO a   dalších. Z regionálních organizací je Angola členem 

Africké unie, Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), Společného trhu pro východní 
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a jižní Afriku (COMESA), Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), Africké 

rozvojové banky (AfDB) aj. 

Společně s ostatními lusofonními zeměmi je Angola např. členem Společenství 

zemí portugalského jazyka (CPLP). V závěru roku 2006 se Angola stala členem OPEC, 

organizace sdružující producenty ropy. 

 Angola je signatářem dohod  z Cotonu o vztahu zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku s 

Evropskou unií(ACP). Dále je Angola např. signatářem tzv. Kimberleyského procesu, 

upravujícího obchod se surovými diamanty38.  

4.6  Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory 

 Netěžební průmysl, který se omezuje na potravinářství, nápoje, textilní průmysl a 

stavebniny, se na tvorbě HDP podílí pouhými 4 %, těžební pak dalšími 61,8 %. Angola je 

po Nigérii druhým největším producentem ropy v subsaharské Africe; její denní produkce 

se navíc má ze současných 1,7 miliónu barelů (2007) zvýšit v r. 2008 na 2 miliony. (Pro 

srovnání: denní těžba v Nigérii je 2,5 milionu barelů; zásoby ropy se v Angole odhadují na 

20 mld. barelů - což celosvětově představuje 0,75 %, oproti 40 mld. barelů v Nigérii.) 

 Angolská vláda získává prostřednictvím státní společnosti Sonangol, která je dle 

zákona jediným koncesionářem ropné těžby, významnou část z hodnoty vytěženého 

produktu. Těžba je zdaňována poměrně složitým systémem dávek; který navíc postrádá 

dostatečnou průhlednost. Sonangol funguje jako vlastník státní koncese těžby a zároveň 

jako společnost, odvádějící z těžby daň - systém tak poskytuje značný prostor pro korupci. 

 Angola je po Botswaně, Rusku a JAR celosvětově čtvrtým největším producentem 

diamantů; oficielní těžba se dlouhodobě pohybuje okolo šesti milionů karátů v hodnotě 

USD 900 mil. Do budoucna se dá počítat s jejím zvyšováním, na celé polovině území 

dosud nebyl proveden příslušný průzkum ložisek. (Během občanské války byly diamanty 

hlavním zdrojem prostředků pro povstalce z UNITA, vedoucí ozbrojené boje proti vládě.) 

 Licence pro těžbu vydává státní společnost Endiama, avšak značná část těžby se 

odehrává i vyváží ze země načerno. Tento stav i postavení firmy Endiama, kde opět 

dochází ke konfliktu zájmů a korupci, odrazuje potenciální investory. 

                                                 
38[online]  Angola: Zahraničně-politická orientace. Dostupné z: 
   http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-zahranicne-politicka orientace/3/1000768/#sec1. 
  Poslední úprava 10.11.2008. 
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4.6.1 Stavebnictví  

 Stavební sektor zažívá velký boom, zejména v hlavním městě Luanda a 

v Benguele39. V roce 2006 růst tohoto sektoru byl 30% a stále se zvyšuje. Tento růst  

v krátkodobém horizontu je podporováno projekty na obnovu infrastruktury a na domácí 

výstavbu, např.: projekt na výstavbu nového pobřežního města v Benguely tzv. projekt 

modrý oceán. Ropné společnosti působících v Angole budují několik výškových budov pro 

své kanceláře. Dále vláda plánuje v roce 2008 vybudovat 39 nových hotelů a mezinárodní 

fotbalový stadion v souvislosti s blížícím se Africkým mistrovstvím ve fotbalu v roce 

2010. Vyvíjejí zde činnost především portugalské a čínské firmy. Je logické, že tak rychlý 

stavební rozmach, klade velké nároky na produkci cementu, a v této souvislosti Angolská 

vláda plánuje narůst výroby této komodit na více než 15 milionů tun ročně do roku 2009. 

Budou vybudovány nové cementárny v provincii Lobitu portugalskou firmou a Brazilskou 

firmou respektive, které bude schopné vyrábět 6 milionů tun cementu ročně. 

 Nová Cimangola národní podnik na výrobu cementu bude investovat cca 200 

milionů dolarů na vybudování nové výrobny cementu, která bude sto vyrábět 2 miliony 

tuny cementu ročně v blízkosti provincie Luanda.  Ropný průmysl jako páteř Angolské 

ekonomiky také nezůstane nepovšimnut, vláda plánuje vybudování nové rafinerii Sonaref, 

v provincii Lobitu, schopná vytěžit 200 tisíc barelů ropy denně. 

 V roce 2007 vláda začala implementovat program restrukturalizace a logistiky a 

distribuce základních alimentárních produktů populaci (PRESILD). 

 Hlavní cíl tohoto programu je vybudování 10 000 maloobchodních prodejen, 163 

marketů, 31 „Nosso Super“ supermarketů a 8 distribučních centrů. Tato vládní iniciativa 

má za cíl snížit cenu potravin, rozšířit trh s místním produkovanými potravinovými 

produkty a vytvořit cca 200 000 pracovních míst do roku 201240. Tato iniciativa je 

chvályhodná, nicméně její slabá stránky může být to, že nebere v úvahu, náklady na 

dopravu těchto produktů do vzdálených oblastí.    

 

      

                                                 
39 [online]    Angola: Ekonomická charakteristika země, Dostupné z: 
    http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-ekonomicka-charakteristika- zeme/4/1000768/ 
    Poslední úprava : 1.10.2008 
40 [online] Angola , Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/3/49/40568599.pdf 
    Poslední úprava  2008. 
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4.6.2 Zemědělství – vývoj, struktura 

 Podíl zemědělství na HDP je 9,6 %. Zemědělská půda je vysoce kvalitní a dostává 

dostatek srážek, avšak výsledkem občanské války jsou všudypřítomná minová pole. 

Odhaduje se, že v zemi jsou 4 miliony (ale také až jedna mina na obyvatele, tj. 16 milionů) 

nášlapných min, v důsledku kterých se podíl obdělávané půdy snížil na pouhá 3 % (při 

stávajícím tempu by úplného odminování bylo dosaženo za více než 100 let). 

 Zemědělství se proto omezuje na samozásobování, které je navíc nedostatečné - 

téměř polovina obyvatelstva trpí nedostatkem potravy. Angola, která ještě v šedesátých 

letech minulého století byla čistým vývozcem zemědělské produkce, nyní polovinu své 

spotřeby dováží. Od konce války se však situace zlepšila tak, jak se lidé navraceli do svých 

domovů.  

 Hlavními plodinami jsou káva, obiloviny, ovoce a zelenina, cukrová třtina, sisal, 

bavlna, maniok a tabák. Chov dobytka je soustředěný do jihozápadní Angoly. Odhaduje se, 

že v Angole je 5,5mil. hlav skotu, 6,5mil. koz a ovcí, 0,5mil. prasat a 15mil. drůbeže. 

Rozšířen je mořský i sladkovodní rybolov, který má velký potenciál růstu41. 

 Podle posledních údajů z roku 2007 v sektoru zemědělství došlo k značnému 

pokroku jako část neropného sektoru. K tomu pomohly zvýšení bezpečnosti ve 

venkovských oblastech, zlepšení podmínek pro praktikování zemědělství a neposlední řadě 

zlepšení dopravy produktu do měst. Privátní sektor také zaznamenal značné pokroky 

nicméně je tam ještě co zlepšit. 

 Zemědělství v Angole je prioritní sektor co se týče veřejných investic, obzvlášť co 

se týče zavlažování, neboť má velký vliv na vytvoření nových pracovních míst a na 

vymícení chudoby. Vláda se snaží pozitivními kroky přitáhnout pomoc od dárců do tohoto 

sektoru. V roce 2007 byla sepsaná smlouva mezi Angolou a mezinárodní fondem pro 

rozvoj zemědělství (IFAD) na poskytnutí kreditu cca 45 milionů USD 200 000 

zemědělcům, aby posílilo zemědělskou výrobu a soukromé podnikání v zemědělství. 

 Angola se může stát jeden z nejvýznamnějších producentů biopaliv v Africe, 

Angolská firma Sonangol, Brazilská Odebrecht a firma Damer uzavřely smlouvu na 

postavení nového podniku na výrobu biopaliv Biocom. Smlouva spočívá v investici 200 

                                                 
41 [online]  Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR  
    Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/1000768/ 
    Poslední úprava 11.10.2008 



                                                                                                                                              41                                                                                                                                                                                        

milionů USD do 30 000 hektarové plantáži cukrové třtiny, která bude produkovat ročně 

palivo k dodání do 140 MW objektu42.                          

4.6.3 Služby  

 Sektor služeb se na HDP se podílí 24,6 %. Rozvíjí se především bankovnictví a 

telekomunikace. Služby bankovního sektoru se v poslední době v důsledku konkurenčního 

prostředí i nabývání zkušeností výrazně zlepšily. 

 V roce 2006 počet poboček privátních i veřejných bank se zvýšil a to 20% a 55% 

respektive.V současné době  angolský bankovní systém se skládá ze dvou státních bank : 

Banco nacionál de Angola (BNA) a Banco de Poupanca e Crédito (BPC)  a ze tří 

privátních bankovních institucí Banco de Comercio e Industria (BCI), Banco Fomento 

angola (BFA), Banco Totta e acores (BTA), Banco Africano de investimento (BAI), Banco 

Espirito Santo Angola (BESA) a Banco internacionál de Credito (BIC)43. Dále v tomto 

roce startoval systém VISA kreditních karet a je plně funkční do současné doby. I když 

v roce 2006 vklady rostly o 76%, tj. 8.7 bilionů USD, jen 5,8% vkladů bylo od populace, 

takže ve srovnání se zeměmi subsaharské Afriky 25% a s Jihoafrickou republikou 46% 

značně zaostáváme44.            

 Země postrádá turistický ruch. Přes působivá prohlášení vládních představitelů o 

rostoucích číslech příjezdů do země (cca 200.000 osob ročně), se v drtivé většině jedná o 

podnikatele v těžebním průmyslu, skutečných turistů je minimum. 

4.6.4 Infrastruktura  

 Angola měla před občanskou válkou funkční dopravní infrastrukturu. Např. 

železnice spojovala zemi s Kongem i Zambií; dnes je tato trasa ovšem mimo provoz. S 

výjimkou okolí Luandy a dosud minima komunikací, které byly opraveny v uplynulých 

dvou letech, je ve velmi špatném stavu veškerá silniční síť. Probíhá však velkorysá 

rekonstrukce, kterou realizují převážně čínské firmy. Dle plánů ministerstva veřejných 

                                                 
42 [online]  KALOUS, L., HOLÍKOVÁ, P., LOŠŤÁK, M., MAZANCOVÁ, J. (2006): 
    Assistance in Establishment of Sustainable Aquaculture in Bié Province, Angola, 
    „Prosperity and Poverty in a Globalized World: Challenges for Agricultural Research" 
    Dostupné z: http://www.tropentag.de/2006/abstracts/links/Holikova_Q7j6IdOJ.pdf 
    Poslední úprava 13.11.2006 
43 [online]  Sistema financeiro Dostupné z:  http://investinangola.com/port/portSistemaFinanceiro.asp 
44 [online] Angola , Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/3/49/40568599.pdf, Poslední úprava  2008 
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prací má být do konce roku 2008 postaveno 5 000 km nových silnic, což by představovalo 

investici ve výši USD 7 mld. 

 Námořními přístavy jsou Luanda, Lobito a Namibe. Luandský přístav má jedny z 

nejlepších přírodních podmínek na západoafrickém pobřeží. Vzhledem k vysokým 

dovozům zboží je však v současné době značně přetížen (dle údajů celnice je v něm 

nashromážděno 18 tisíc kontejnerů, při denním příjmu 300 ks toto znamená jedno až 

dvouměsíční lhůtu vykládky), což vytváří značný prostor pro korupci. Lobito a Namibe 

naopak využívají pouze část své kapacity. Národní leteckou společností je státní TAAG (v 

roce 2006 sedmi novými stroji Boeing zásadně rozšířila a zmodernizovala svoji flotilu); 

kromě sousedních afrických zemí spojuje Angolu s Lisabonem, Paříží a brazilským Rio de 

Janeiro45.  

Pro rok 2007 bylo plánováno rozšíření destinací o Londýn a Frankfurt stejně jako o 

Dubaj a Peking; v současnosti má však TAAG z rozhodnutí Evropské komise vzhledem k 

opakovanému nesplnění bezpečnostních kritérií zakázán přístup na letiště zemí EU a 

jednání, která by mohla toto rozhodnutí změnit, nedopadla pro Angolu dobře. V dubnu 

2008 EK zákaz přistávání společnosti TAAG v Evropě prodloužila. Druhou angolskou 

společností, která létá do zahraničí (Houston, USA), je Sonair, patřící ropnému koncernu 

Sonangol. Na vnitrostátních linkách působí řada firem různé kvality. Letecká doprava je 

vzhledem ke stupni zničení pozemních komunikací velmi využívána a mnohdy představuje 

jedinou alternativu. Z Evropy létají do Luandy v týdenních intervalech SN Brussels, Air 

France, British Airways a Aeroflot; portugalský TAP od poloviny r. 2007 již provozuje 

spojení každodenní46. 

 K pevným telefonním linkám, jejichž hustota je jedna linka na 150 obyvatel, se 

přidalo mobilní spojení, které stejně jako v ostatních afrických zemích představuje 

nejdynamičtěji rozvíjející se obor. V zemi působí dva operátoři, soukromý Unitel (v 

polovině r. 2007 překročil počet jeho uživatelů 2,5 miliónů) a státní Movicel (cca 800 tisíc 

klientů). 

 

                                                 
45 [online]  Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR  
    Dostupné z:  http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-scr/7/1000768/.   
    Poslední úprava 11.10.2008 
46 [online]  Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR.  
    Dostupné z:  http://www.businessinfo.cz/cz/sti/angola-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-scr/7/1000768/. 
    Poslední úprava 11.10.2008. 
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 Před zahájením provozu vodní elektrárny v Capandě (první část v listopadu 2005, s 

druhou částí se počítá v druhé polovině 2007; stavba byla zahájena v roce 1987 a má mít 

výkon 520 MW) byla celková nainstalovaná kapacita země 670 MW; z toho cca 70 % z 

vodních zdrojů. Nyní se tedy celková kapacita zvedne na 1200 MW a podíl hydro energie 

bude 80 %. Zbytek připadne na malé tepelné elektrárny na naftu i pevné palivo. Jaderná 

energetika neexistuje, solární elektrická energie je využívána pouze lokálně. 

 Distribuci elektrické energie ovšem provázejí časté a dlouhé výpadky dodávek a 

proto je prakticky celá země v různě dlouhých intervalech odkázaná na náhradní výrobu 

elektrické energie dieselagregáty. Angola elektrickou energii nevyváží ani nedováží. Vláda 

představila plán rozvoje národního energetického sektoru do roku 2016 v hodnotě 2,5 mld. 

USD, který by měl angolskou energetiku zmodernizovat a zefektivnit47. 

4.7 Program rozvojové spolupráce České republiky 

 Česká republika patří mezi 40 nejbohatších zemí světa, a tedy je pro ni morální 

povinností, aby pomáhala zemím chudším. Koneckonců úmrtnost má jednu z nejnižších na 

světě. Průměrná délka lidského života se stále prodlužuje, přístup k pitné vodě je 

samozřejmostí. V této situaci se však většina obyvatel naší planety nenachází. V tomto 

ohledu má Česká republika rovněž řadu mezinárodních závazků, mj. je signatářem tzv. 

Deklarace tisíciletí z roku 2000, kdy se závazku snížit chudobu ve světě (a plnit rozvojové 

cíle tisíciletí) zavázala spolu s dalšími 149 zeměmi.     

 V červnu 2005, schválila vláda ČR pětileté programy rozvojové spolupráce 

s prioritními zeměmi na období  2006-2010 (Country Strategy Papers). Programy byly 

sestaveny společně s prioritními zeměmi na základě rozvojových cílů, které definovaly 

jednotlivé vlády ve svých strategických dokumentech pro snižování chudoby (Poverty 

Reduction Strategy Papers).  

 V roce 2005 ČR vynaložila na zahraniční rozvojovou spolupráci více než 3 

miliardy Kč, což představovalo podíl 0,11% z HND. V této částce jsou zahrnuty všechny 

formy rozvojové spolupráce (projekty, stipendia, pomoc uprchlíkům, humanitární pomoc, 

příspěvky do EU a do mezinárodních rozvojových a finančních organizací). 

 

                                                 
47 [online] Angola , Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/3/49/40568599.pdf. Poslední úprava  2008. 
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 Po vstupu České republiky do EU definitivně skončila fáze, ve které ČR byla země 

pomoc přijímající, a nastoupilo období, v němž ČR stoupající měrou pomoc poskytuje.  

Graf č. 4.1 Sektorová struktura dvoustranné spolupráce ČR za rok 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 

  

Graf č. 4.2 Projekty rozvojové spolupráce ČR v roce 2005 podle regionů 
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4.7.1 Cíle a principy zahraniční rozvojové spolupráce ČR  

  Česká republika (ČR) jako člen Evropské unie (EU) a mezinárodního společenství 

demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi 

státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z 

výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální 

součástí české zahraniční politiky. ČR v souladu s principy EU a ochranou zájmů ČR 

provádí a poskytuje vlastní ZRS, a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základě.  

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU, schválené usnesením vlády 

ČR ze dne 31. března 2004 č. 302, definují zahraniční rozvojovou spolupráci v širším 

smyslu jako ucelenou vládní politiku vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se 

zemím, v užším smyslu ZRS představuje pomoc českého státu vyjádřenou transferem 

financí, materiálu, expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobého udržitelného 

rozvoje partnerských zemí48.  

 

Mezi hlavní cíle české ZRS patří: 

• snížení chudoby,  

• ekonomicko-průmyslový rozvoj,  

• postupná integrace partnerských zemí do světové ekonomiky,  

• rozvoj zemědělství,  

• rozvoj a upevnění demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných,  

• zavedení právních principů,  

• řízení migrace,  

• udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální složku, 

• post konfliktní obnova49. 

 

 Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na léta 2002–2007, kterou vzala vláda 

ČR na vědomí svým usnesením č. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v 

                                                 
48 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou.   
    Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
    angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
49 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou.   
    Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
    angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
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oblasti zahraniční rozvojové pomoci přispět v souladu s úsilím mezinárodního společenství 

k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko-sociálního 

udržitelného rozvoje. ČR se ztotožňuje s vícerozměrným přístupem k omezování chudoby, 

kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého příjmu na obyvatele, ale i v 

dalších sociálních a environmentálních vazbách. ČR plně podporuje mezinárodní 

rozvojové cíle (Millennium Development Goals − MDG), které vyplynuly z 

mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN 

v roce 2000. Ústředním cílem je snížení počtu lidí žijících v absolutní chudobě o polovinu 

do roku 2015. Zahraniční rozvojová spolupráce ČR vychází z principů partnerství (ZRS 

musí být vedena poptávkou po pomoci ze strany příjemce, nikoliv nabídkou 

poskytovatele), efektivnosti a transparentnosti. ZRS odráží zájmy a potřeby ČR a 

napomáhá intenzifikaci politických a hospodářských vztahů mezi partnerskými zeměmi a 

ČR50.  

Poskytování ZRS je v souladu s bezpečnostními zájmy ČR. Formulace programů 

posílí předvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadní plánování aktivit všem aktérům 

rozvojové spolupráce. Na základě potřeb přijímací země, možností a zkušeností české 

strany, aktivit ostatních donorů, ale i tradice vzájemné spolupráce byly identifikovány 

sektory, které mají vysoký potenciál pro snížení chudoby v zemi, přispívající k 

nastartování udržitelného hospodářského rozvoje a napomohou rozvoji lidských zdrojů. 

Vzhledem k velké rozloze některých zemí, finančním možnostem České republiky 

a pro zvýšení rozvojového efektu soustředí ČR v každé zemi pomoc do určité geografické 

oblasti. Od roku 2006 je rozvojová pomoc programově zaměřena. Většina prostředků 

(75%) na dvoustranné projekty do osmi prioritních zemí: Angola, Bosna a Hercegovina, 

Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam, Zambie. Do dalších zemí (asi 30 

neprioritních) jsou i nadále směřovaní rozvojové projekty51. 

 
                                                 
50  [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou  
     Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
     angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8 
     Poslední úprava  08.08.2007 
51 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou  
     Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
     angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8 
     Poslední úprava  08.08.2007 
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Tab.č. 4.4 Finanční prostředky na rozvojovou spolupráci s prioritními zeměmi 
                  (v mil. K č) 

Země 2006 2007 2008 

Angola 14,6 25,9 32,0 

Bosna a Hercegovina 30,1 67,1 82,0 

Jemen 14,4 29,7 31,7 

Moldavsko 20,9 31,4 35,5 

Mongolsko 28,4 50,9 63,1 

Srbsko a Černá hora 42,2 94,6 96,3 

Vietnam 21,4 42,6 47,3 

Zambie 7,5 21,0 21,0 

Zdroj: Usnesení vlády ČR č. 686 ze 7. 6. 2006 „Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové  
spolupráce ČR do roku 2009“ 
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Rozvojová spolupráce ČR v roce 2005 podle realizátorů 

 

Graf č.4.3 Objem prostředků 
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4.7.2 Rozvojová spolupráce mezi ČR a Angolou na léta 2006-2010 

 V roce 2005 přijala Angola USD 442 mil. rozvojové pomoci, novější údaje nejsou 

k dispozici. Angola sama žádnou rozvojovou pomoc neposkytuje. V poslední době lze 

však sledovat odklon tradičních donorů (zejména skandinávské země), kteří svoje aktivity 

v Angole utlumují. Souvisí to se značnými příjmy země z ropného průmyslu, stejně jako s 

její neochotou akceptovat různá podmiňující kritéria - v únoru 2007 Angola např. 

jednostranně ukončila rozhovory s MMF s tím, že jeho program nepřináší zemi 

požadovanou stabilitu. Největšími dárci jsou OSN a EU, bilaterálně pak USA a Japonsko. 

Angola patří podle ukazatele lidského rozvoje (Human Development Index - HDI)52 mezi 

nejméně rozvinuté země světa, například ve srovnáni s rokem 2005 se polepšila o čtyři 

místa  na současném 158. místě ze 180 hodnocených zemí v roce 2008. Ve srovnání 

s indexem HDI v roce 2004, kdy Angola byla na 166. čili, můžeme vidět, polepšení o 8 

míst především to bylo dáno nejen skončením  civilní války v roce 2002, která trvala 

dlouhých 30 let ale také  úspěšným implementování cílů, které země vytyčila po válce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 [online]List of countries by Human Development Index Dostupné z: 
     http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index 
    Poslední úprava  05.01.2009 
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Tab. 4.5 Platné mezinárodní dohody mezi ČR a Angolou 

Název dohody 
Datum a místo 

podepsání dohody 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické 
republiky a vládou Angolské lidové republiky 

10.03.1978, Luanda 

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 
Angolské lidové republiky 

10.03.1978, Luanda 

Úvěrová dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou 
lidovou republikou 

12.10.1981, Praha 

Rámcová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 
Angolské lidové republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci 

02.03.1982, Luanda 

Program technicko-ekonomické a obchodní spolupráce mezi Československou 
socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou 

02.03.1982, Luanda 

Dodatek k Úvěrové dohodě mezi Československou socialistickou republikou a 
Angolskou lidovou republikou ze dne 12. října 1981 

17.05.1985 

Deklarace o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Angolskou republikou 01.12.1999, Praha 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do 
dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót 

19.03.2001, Luanda 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) 

  

Z důvodu vysoké potřebnosti rozvojové spolupráce byla Angola určena jako 

prioritní země pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci ČR. K dalším důvodům patřily 

silné tradice spolupráce s bývalým Československem a vysoký potencionál vedlejších 

přínosů. 

 

4.7.2.1  Priority angolské vlády 

 Angolská vláda definovala své rozvojové priority v dokumentu „Strategie boje proti 

chudobě“, kterou v roce 2003 vypracovalo angolské ministerstvo plánování po 

konzultacích s vládními institucemi na centrální i lokální úrovni, s místními komunitami a 

občanskou společností a s vnějšími partnery (agencie OSN, Světová banka, MMF, EU). 

Dokument definuje následující prioritní oblasti pro intervenci:  

• sociální reintegrace, 

• odminování, 

• potravinové zabezpečení a rozvoj venkova, 

• HIV/AIDS, 

• vzdělání, 
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• zdravotnictví, 

• základní infrastruktury, 

• zaměstnanost a příprava na povolání, 

• vládnutí, 

• soudní systém, 

• veřejná správa, 

• dekoncentrace a decentralizace, 

• plánování a management veřejných financí, 

• makroekonomický management. 

 

 V oblasti sociální reintegrace si angolská vláda vytýčila jako hlavní cíl napomoci 

návratu uprchlíků (vnitřních i vnějších), demobilizovaných vojáků a jejich rodin do oblastí 

jejich původu, stejně tak jako napomoci jejich integraci prostřednictvím podpory 

nastartování produktivních aktivit a zahájením poskytování základních sociálních služeb. 

V první fázi programu sociální reintegrace se počítá s distribucí zboží a poskytováním 

základních služeb tak, aby byly vytvořeny minimální životní podmínky pro navracející se 

obyvatelstvo. 

 V oblasti odminování je zajistit řešení problému přítomnosti min a nástražných 

výbušných systémů na celém území Angoly tak, aby byl zajištěn volný pohyb a bezpečnost 

osob a zboží a umožněna tak normalizace života obyvatelstva a ekonomických aktivit53.  

V oblasti potravinového zabezpečení a rozvoje venkova si angolská vláda stanovila za cíl 

dosáhnout zajištění výživy domácího obyvatelstva a nastartovat venkovskou ekonomiku, 

která je podle angolské vlády vitální oblastí pro udržitelný rozvoj Angoly. Jako hlavní 

oblasti je bude posilování výrobních kapacit v tradičním sektoru, zvláště pak v oblasti 

produkce plodin určených k výživě a v oblasti sladkovodního rybolovu, dále obnovu 

vnitřního trhu (venkovského obchodu), udržitelné využívání přírodních zdrojů a 

reorganizaci příslušných veřejných institucí54.  

                                                 
53 [online] Demining constitutes government priority in 2008. Dostupné z: 
     http://www.portalangop.co.ao/motix/en_us/noticias/politica/Demining-constitutes-    
     government-priority-2008,3e88e869-b401-4edd-afa7-d21d979e3d20.html. Poslední úprava 2.1.2009 
54 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou  
    Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
    angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8.Poslední úprava  08.08.2007 
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 Oblast boje proti HIV/AIDS chápe angolská vláda jako kritickou pro rozvoj země, 

vzhledem k riziku silného nárůstu počtu infikovaných osob v blízké budoucnosti. Jako 

hlavní cíle v oblasti boje proti HIV/AIDS stanoví „Strategie boje proti chudobě“ posilování 

kapacit pro adekvátní celonárodní reakci na epidemii HIV/AIDS, prevenci šíření HIV a 

zmírňování socio-ekonomického dopadu HIV/AIDS na jednotlivce, rodiny a komunity.  

 V oblasti vzdělávání se angolská vláda hlásí k cíli kvalitního vzdělání pro všechny. 

Jako specifické cíle v oblasti vzdělávání dokument definuje univerzalizaci přístupu ke 

kvalitnímu základnímu vzdělání (1.− 6.třída), vymýcení analfabetismu dospělých, integraci 

dětí se zvláštními vzdělávacími nároky do systému, integraci mládeže do vzdělávacího 

systému, snížení nerovností v přístupu ke vzdělání mezi chlapci a děvčaty a mezi různými 

geografickými oblastmi a posílení kapacity administrace, managementu a inspekce 

vzdělávacího systému.  

 V oblasti zdravotnictví definovala „Strategie boje proti chudobě“ jako obecný cíl 

zlepšení zdravotního stavu veškerého angolského obyvatelstva, a to na principu rovnosti a 

nediskriminace. Co se specifických cílů týče, dokument mezi ně zahrnul zlepšení přístupu 

k primární zdravotní péči, včetně zdravotní péče o matku a dítě. Jako další cíl stanovil 

zlepšení kvality zdravotnických služeb posílením vzdělávání personálu a dohledu, 

zajištěním přístupu k základním lékům, posílením diagnostiky nejrozšířenějších chorob, 

zvláště pak malárie a tuberkulózy. Jako další cíle si „Strategie boje proti chudobě“ 

v sektoru zdravotnictví stanovila kontrolu šíření HIV/AIDS a pohlavních nemocí a posílení 

úrovně managementu a plánování na úrovni provinciální a municipální55.  

 Co se základních infrastruktur týče, počítá angolská vláda v první fázi 

s rekonstrukcí základních infrastruktur zničených za války, v druhé fázi by se poté 

budování infrastruktur mělo zaměřit především na hospodářskou obnovu a růst a zlepšení 

poskytování služeb. Jako prioritní intervence byla identifikována obnova a údržba silniční 

infrastruktury včetně mostů. V subsektoru dodávek vody a kanalizace si klade za cíl zajistit 

základní životní podmínky umožněním přístupu k pitné vodě a ke kanalizaci a přispět tak k 

omezení šíření epidemií souvisejících s neadekvátním přístupem k pitné vodě a kanalizaci. 

 

                                                 
55 [online] Angola , Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/3/49/40568599.pdf 
     Poslední úprava  2008 
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V subsektoru elektrické energie bylo za cíl stanoveno zajištění udržitelnosti 

zavedením přiměřených poplatků za energii, zajištění poskytování elektrické energie 

v hlavních městech provincií, rekonstrukce existující výrobní kapacity, zajištění běžného 

provozu vhodnou údržbou a podpora využívání obnovitelné energie, jako je energie solární 

nebo energie z malých vodních elektráren. V subsektoru bydlení si vláda stanovila za cíl 

dosáhnout stavu, kdy by všechny rodiny měly k dispozici takové bydlení, které by jim 

umožnilo důstojný a bezpečný život56.  

 V oblasti zaměstnanosti a přípravy na povolání bylo definováno jako hlavní cíl 

maximálně využít národní pracovní sílu, podpořit přístup k zaměstnání a vytvářet tak 

podmínky pro snižování chudoby a udržitelný hospodářský a sociální rozvoj. Jako hlavní 

oblasti intervence byly identifikovány rozšíření přístupu ke službám zaměstnanosti a 

přípravy na zaměstnání a zlepšení kvality, efektivnosti a hospodárnosti tohoto systému. Co 

se oblasti vládnutí týče, definuje „Strategie boje proti chudobě“ cíle a oblasti intervence 

v sektoru soudnictví, veřejné správy, v oblasti dekoncentrace a decentralizace a v oblasti 

plánování a managementu veřejných financí57.  

V oblasti soudního systému si vláda stanovila za hlavní cíle rozšířit výkon 

spravedlnosti na celé území státu a podporovat obranné mechanismy občanské společnosti. 

Mezi klíčové oblasti intervence zařadila posílení rovného přístupu ke spravedlnosti, revizi 

trestního a občanského zákoníku, úpravu institucionálního systému tak, aby odpovídal 

právnímu státu, posílení kvalifikace soudního personálu a boj proti korupci.  

 V oblasti veřejné správy si vláda dala za cíl učinit z veřejné správy nástroj podpory 

hospodářského růstu a sociálního blahobytu, faktor zajišťující veřejný pořádek a státní 

autoritu, stejně tak jako mechanismus participace občanů.  

V oblasti dekoncentrace a decentralizace si angolská vláda klade za cíl 

decentralizovat veřejnou správu tak, aby se řízení a implementace služeb co nejvíce 

přiblížily příjemcům a aby tak došlo k posílení efektivnosti a transparentnosti při 

poskytování služeb. 

 

  

                                                 
56 [online] Angola , Dostupné z: www.oecd.org/dataoecd/3/49/40568599.pdf 
   Poslední úprava  2008 
57 [online] Angolan new gov't places poverty elimination top priority. Dostupné z:  
    http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90855/6510601.html.  Poslední úprava 7.8.2008 
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V oblasti makroekonomického managementu si angolská vláda vytýčila za cíl 

dosáhnout makroekonomické stability, zvláště pak zpomalení inflace viz.tab.č.4.2 a 

vytvoření podmínek pro soukromé investice, zvýšení produkce a tvorbu pracovních míst.  

 

4.7.2.2 Priority rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou 

 Vzhledem k cílům zahraniční rozvojové spolupráce ČR, mezi něž především patří 

omezování chudoby, je optimálním sektorem pro rozvojovou spolupráci s Angolou sektor 

zemědělství. Rozvoj zemědělské výroby, zvláště pak na straně malých a středních 

zemědělců, má vysoký potenciál pro omezování chudoby. Zemědělská produkce bude mít 

pozitivní dopad i na nezemědělský venkovský sektor (řemesla, služby), umožní 

soběstačnost země v zásobení potravinami a přispěje tak k řešení problému hladu.  

 Z hlediska dlouhodobé perspektivy rozvoje Angoly je posilování kvalifikace 

lidských zdrojů naprosto klíčovým. Bez vzdělaného personálu není možné očekávat 

výrazné zlepšování situace v žádné oblasti, včetně výše zmíněného sektoru zemědělství. 

Dosažení všeobecné školní docházky do roku 2015 bylo definováno jako jeden 

z rozvojových cílů tisíciletí58.  

4.7.2.3 Sektorové zaměření spolupráce 

• Sektor zemědělství, chovu ryb, agrolesnictví a lesnictví  

 Posílení kapacit zemědělského a lesnického poradenství představuje klíčový 

předpoklad pro zvýšení zemědělské produkce a optimalizaci udržitelného využívání 

lesních zdrojů. Produktivita zemědělské výroby je v provincii Bié velmi nízká, ačkoli jsou 

přírodní podmínky relativně příznivé. Jedním z důvodů této skutečnosti je nedostatečná 

znalost efektivních výrobních postupů. Proces předávání znalostí z generace na generaci 

byl silně narušen občanskou válkou a s ní spojenými přesuny obyvatelstva. Ministerstvo 

zemědělství disponuje pracovníky zemědělského poradenství v jednotlivých okresech. 

 Jejich kvalifikace bývá ale často velmi nízká (výjimkou nebývá pouze dokončená 4. 

třída základní školy). Další překážkou efektivního působení státního systému 

zemědělského poradenství je nedostatek dopravních prostředků. Podpora zemědělského 

                                                 
58  [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou Dostupné z: 
     http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
     angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
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poradenství ze strany ČR bude mít podobu kurzů pro pracovníky zemědělského 

poradenství v jednotlivých okresech a podporu jejich mobility. Kursy pro pracovníky 

zemědělského poradenství, kterých se v případě volných kapacit budou moci účastnit i 

zájemci z řad drobných zemědělců, budou zaměřeny především na předávání poznatků o 

nejefektivnějších výrobních postupech při využití výsledků zemědělského výzkumu. 

Budou poskytovány i specifické kursy chovu drůbeže, ovocnářství a pěstování zeleniny.  

 Zkušenosti získané při realizaci projektu v provincii Bié budou po vyhodnocení 

aplikovány v provincii Moxico. Podpora lesnického poradenství ze strany ČR bude mít 

podobu kurzů pro pracovníky poradenských středisek. Tyto kurzy budou zaměřeny na 

otázky týkající se základů hospodářské úpravy lesů, pěstování lesů a dalších aktivit, stejně 

tak jako i zpracování dřeva a dalších lesních produktů. Cílem kurzů bude naučit jejich 

absolventy základům trvale udržitelného využití lesních zdrojů a také základním 

komunikačním dovednostem, které jim umožní předávání nově nabytých poznatků v rámci 

poradenské činnosti.  

 Chov sladkovodních ryb, k němuž má provincie Bié vzhledem k bohatství vodních 

toků a množství přírodních nádrží výborné podmínky, k doplnění živočišných bílkovin do 

stravy obyvatelstva poměrně rychle přispěje. Podpora chovu ryb a rybníkářství ze strany 

ČR bude mít podobu identifikace vhodného typu ryb pro vodní nádrže v provinci Bié, 

zavedení produkce potěru v provincii a školení pracovníků zemědělského poradenství pro 

zavádění rybníkářství. 

Angola je zemí velmi bohatou na lesní zdroje. Celková výměra lesů dosahuje 

69,8mil. ha, což při celkové rozloze země 124,7mil. ha představuje lesnatost 56%. 

Převládají přirozené lesy, nicméně v zemi bylo vysázeno zhruba 121 000ha plantáží 

většinou eukalyptů, borovic a cypřišů. Převažují otevřené a rozvolněné lesní formace, 

souvislé porosty se vyskytují především v severní a východní části území (včetně provincií 

Bié a Moxico). Potřebný je zejména rozvoj agrolesnických a lesnických aktivit s cílem 

vytvořit pracovní příležitosti bývalým bojovníkům a vnitřním uprchlíkům vracejícím se do 

svých domovů. Podpora ČR se zaměří na výběr místních dřevin vhodných pro lesnictví a 

agrolesnictví, pěstování sadebního materiálu a následné vytvoření vzorové ukázkové 

plochy, kde by bylo možné pro místní obyvatelstvo demonstrovat vhodné postupy 

hospodaření v lesích. Podpora vyústí do aplikace celého pěstebního cyklu včetně návrhu 
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hospodářsko-úpravnických opatření a návazných zpracovatelských technologií ve 

vybraných komunitách59.  

• Sektor školství  

 Základní školství v Angole bylo těžce postiženo občanskou válkou. Milion dětí 

zůstává bez přístupu ke školnímu vzdělání, podle posledních údajů dochází do školy pouze 

55 % dětí a pouze 28 % žáků zůstává ve vzdělávacím procesu až do 5. třídy. Kvalitu 

vzdělávacího systému negativně ovlivňuje nízká kvalifikace personálu (někteří učitelé 

dokončili pouze 4. třídu), nedostatečné infrastruktury a nedostatečné vybavení škol. 

 Podpora ze strany ČR se zaměří především na zvyšování kvalifikace učitelů. Kurzy 

budou poskytovány zejména v průběhu přestávek mezi trimestry. Důraz bude kladen na 

aktivitu v okresech, kde dosud na zvyšování kvalifikace učitelů nepracovala ani angolská 

vláda, ani UNICEF, v ostatních okresech se bude jednat o doplňovací a opakovací kursy. 

Příspěvek ČR k řešení problému nedostatku infrastruktur a vybavení škol bude omezený na 

demonstrační školy, jejichž účelem bude šířit standardy kvalitního základního vzdělání do 

širšího okolí. Součástí vzorových škol bude vždy i hygienické zázemí, které bude plnit 

osvětový účel pro celé komunity.  

 Významnou překážkou rozvoje Angoly je nedostatek středního technického 

personálu. Vzhledem k dominantní roli zemědělství v ekonomice angolského vnitrozemí 

má příprava zemědělských techniků zvláště vysoký potenciál pro ekonomický rozvoj 

oblasti. Podpora ze strany ČR se zaměří na podporu při tvorbě osnov pro zemědělskou 

střední školu a jejich uplatňování ve výuce po dobu nezbytnou k nastavení standardů 

kvalitní výuky. Po ustavení středoškolského zemědělského vzdělání v provincii Bié, 

hlavním městě Kuito, plném převzetí projektu angolskou stranou a jeho evaluaci bude 

středoškolské zemědělské vzdělání ustaveno v Andulo (druhém největším městě 

v provincii Bié) a v hlavním městě provincie Moxico Lueně60.  

 

 

                                                 
59 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou Dostupné z: 
     http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
     angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
60 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou  
     Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
    angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
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4.7.2.4 Geografické zaměření spolupráce 

 Vzhledem k rozsahu rozvojových potřeb Angoly, její rozloze (1,2mil. km2), 

omezenosti disponibilních zdrojů, požadavku na efektivitu a viditelnost bude ČR 

koncentrovat svoji rozvojovou spolupráci pouze na část angolského teritoria.  

Vzhledem k počtu obyvatelstva, míře chudoby, zaměření na sektor zemědělství a 

dosavadní rozvojovou spolupráci po roce 2002 je optimální oblastí pro koncentraci 

rozvojové spolupráce provincie Bié, ležící na náhorní plošině ve střední Angole. Provincie 

Bié, rozlohou srovnatelná s ČR (71 000 km2), patřila mezi oblasti válkou nejhůře 

postižené. Provincie Bié v důsledku válečných operací zůstala nejen oblastí s nejvyšším 

počtem vnitřních uprchlíků, ale i oblastí s podprůměrnými socio-ekonomickými ukazateli 

(chudoba, školní docházka apod.). Jedná se také o jednu z nejlidnatějších angolských 

provincií (1,5mil. − 2mil. obyvatel). Bié je též provincií s příhodnými podmínkami pro 

zemědělství a prostředky vynaložené na rozvoj tohoto sektoru tak mají poměrně vysoký 

potenciální přínos.  

 Ve střednědobé perspektivě, po vyhodnocení zkušeností s rozvojovou spoluprací 

v provincii Bié, se ČR zaměří na provincii Moxico, ležící na východ od provincie Bié.  

Provincie Moxico má rozlohu přibližně trojnásobnou ve srovnání s ČR (223 000 km2) a 

žije v ní okolo 750 000 obyvatel. Hlavním důvodem pro zaměření spolupráce na provincii 

Moxico je relativní zaostalost provincie vyplývající jak z geografické izolovanosti, tak ze 

skutečnosti, že Moxico patřilo mezi provincie válkou nejvíce postižené. Jedná se také o 

provincii, na kterou se méně soustředí pozornost mezinárodní dárcovské komunity. 

Z hlediska ČR mají význam i logistické důvody. Moxico leží mezi provincií Bié, kam se 

spolupráce bude soustřeďovat v první fázi, a Zambií, která byla vládou definována jako 

druhá prioritní země pro rozvojovou spolupráci ČR v subsaharské Africe61. 

 

 

 

 

                                                 
61 [online] Uniăo Europeia (UE) apoia reconstruçăo de Angola com um pacote financeiro 
      de 214 milhıes de euros Dostupné z: 
      http://www.angolaxyami.com/Economia-/Uniao-Europeia-    UE-apoia-reconstrucao-de-Angola-com- 
      um-pacote-financeiro-de-214-milhoes-de-euros.html. Poslední úprava 26.11.2008 
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Tab.č. 4.6 Přidělené fin. prostředky na rozvojovou spolupráci s Angolou (v mil. K č) 
                                                                                                

Sektor 2006 2007 2008 

Vzdělávání 10,6 18,9 23,5 

Zemědělství 3,5 6,0 7,5 

Program pro prioritní země při ZÚ 0,5 1,0 1,0 

Celkem 14,6 25,9 32,0 

Zdroj: Usnesení vlády ČR č. 686 ze 7. 6. 2006 „Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR do roku 2009“ 

 

4.7.2.5 Průřezová témata ČR v Angole 

• Odminování 

 Rozvoj střední Angoly, kde se koncentrovaly bojové operace, vážně komplikuje 

přítomnost min, zvláště u komunikací, strategicky významných objektů (mosty, letiště, 

elektrárny apod.), na zemědělské půdě a v oblastech. Odminování ze strany angolského 

státu zastřešuje Národní mezi-sektorová komise pro odminování a humanitární pomoc, 

samotný proces detekce a odstraňování nástražných výbušných systémů je ale realizován 

buď nevládními organizacemi (zejména Hallo Trust), nebo příslušníky angolských 

ozbrojených sil. Vzhledem k imperativu zajištění bezpečnosti personálu i uživatelů 

projektu budou veškeré projekty české rozvojové spolupráce s Angolou realizovány pouze 

po potvrzení absence min na příslušných pozemcích. Bude to v souladu s rozvojovými 

prioritami angolské vlády, kde je odminování hned na druhém místě.  

• Rovnoprávnost mužů a žen 

 Rovnoprávnost mužů a žen je jedním z rozvojových cílů tisíciletí, k nimž se 

přihlásila jak ČR, tak Angola. Potřeba posílení postavení žen je značná zejména v přístupu 

ke vzdělání a v zaměstnanosti mimo neformální sektor. Spolupráce ČR bude soustavně 

přispívat k posílení pozice žen v Angole. 

• Udržitelnost životního prostředí 

 Česká republika bude ve své spolupráci s Angolou dbát na principy udržitelného 

rozvoje. Zvláštní ohled bude kladen na uchování rozmanitosti živočišných a rostlinných 

druhů a na využívání obnovitelných zdrojů energie.  
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4.7.2.6 Centrum pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié 

 První projekt, Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié ve střední Angole, 

byl realizován od roku 2003.  

 Realizátor: Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita, Praha 

 Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Období realizace: 2003 – 2005 

 Celkem náklady: 11,2mil. Kč 

 Angolské instituce zapojené do projektu: Vláda provincie Bié, Ministerstvo 

zemědělství a rozvoje venkova, Ministerstvo školství, Ministerstvo humanitárních věcí 

 

Cíl:  Podpora rozvoje zemědělství zřízením první zemědělské školy v provincii (kromě 

několika základních škol a dvou středních škol - Obchodní a průmyslová škola a Škola pro 

všeobecné vzdělávání, nemá provincie jiný typ školy) a organizování vzdělávacích 

programů pro místní pracovníky a drobné zemědělce. 

 Vlastní přípravy a realizace projektu začaly probíhat od září roku 2003. Pracovníci 

projektu se na přelomu září a října 2003 zúčastnili první identifikační mise v Angole. 

Navštívili hlavní město Angoly, Luandu, a poté i samostatnou provincii Bié a její hlavní 

město Kuito, kde je umístněna střední škola. V Angole existují pouze tři školy orientované 

na zemědělství. Během této mise realizátoři představili projekt na Ministerstvu školství, 

Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu zahraničních věcí v Luandě. Projekt byl 

prezentován i provinciální vládě a guvernéru provincie Bié. S touto vládou pak bylo 

podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a rozdělení jednotlivých úkolů, které se 

museli splnit k úspěšné realizaci projektu62. 

Po této návštěvě začaly probíhat intenzivní přípravy. Byly sestaveny osnovy, podle 

kterých výuka probíhala, seznam veškerého potřebného materiálu pro výuku, kancelářské 

potřeby, malá i velká zemědělská technika, která byla odeslána kontejnerem do Angoly. 

 

 

  

                                                 
62 [online]  Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié – Angola. Dostupné z:   
     http://www.projects.its.czu.cz/angola/. Poslední úprava 1.5.2006 
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 Výuka probíhala v portugalštině a byla rozdělena na dvě části - praktickou a 

teoretickou. Mezi všeobecně vzdělávacími předměty byly matematika, fyzika, chemie, 

biologie, geografie, odborné předměty – rostlinná produkce, živočišná produkce, základy 

mechanizace, ekonomie, dále anglický jazyk a základy práce s počítačem.  

Z původních 100 studentů se do druhého ročníku podařilo postoupit pouze 25, 

následně z tohoto ročníku odmaturovalo pouze 17 studentů.  

 

Hodnoceni  

Hlavní myšlenka této formy spolupráce mezi Angolou a ČR bylo změnit  dosavadní 

způsob  pomoci, kdy humanitární organizace a instituce v této problematice angažované 

poskytovaly finanční prostředky k tomuto účelu určené, ale bohužel tyto prostředky 

skončily v rukou nesprávných jedinců, kteří je následně  využili k vlastnímu prospěchu, a  

potřebným lidem se to nedostalo.  

Podle mého názoru  to je jedinečný způsob jak zefektivnit  humanitární pomoc a jak 

zabránit zneužívání  těchto prostředků. To bych řekl že je jedna strana věci, a další důležitý 

efekt   je ten, že tím že ta pomoc je zaměřena na konkrétní osoby, v tomto případě studenty 

a jiné zájemce,  po  získávání vzdělání  to bude působit jako jakási řetězová reakce, kdy 

vzdělané Angolané budou předávat  získané znalosti svým příbuzným, kamarádům a vůbec 

celému svému okolí, a ty zase dalším a tak podobně. Skutečně  jsem přesvědčen že, takový 

způsob spolupráce  má velice pozitivní účinek  jak z hlediska ekonomického  tak na 

z hlediska sociálního je efektivnější.           
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Tab.č. 4.7 Bilaterální projekty (v tis. Kč)            

Sektor Název 
projektu 

Realizátor Doba realizace 
Čerpání rok 

2007 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

Centrum 
zemědělského 

vzdělávání 
v provincii Bié 

Česká 
zemědělská 
univerzita v 

Praze 

2006 - 2008 
 

6 084 

 

16 200 

Vzdělávání 

Zvýšení kapacit 
vzdělávací 

infrastruktury 
a zvyšování 

kvality 
vzdělávání žáků 

a 
studentů v 

provincii Bié 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

 
2006 - 2008 12 740 29 500 

Poradenství v 
oblasti chovu ryb 

a drůbeže 

Česká 
zemědělská 
univerzita v 

Praze 

2006 - 2009 1 821 4 750 

Podpora místních 
komunit v 

rozvoji 
zemědělské 
prvovýroby 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

2007 - 2009 2 687 6 163 Zemědělství 

Chov drůbeže a 
tržní uplatnění 
zemědělských 

produktů v 
provincii Bié 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

2007 - 2010 1 600 15 000 

Celkem    24 932 71 613 

Zdroj: ZÚČR 

 
Tab.č. 4.8  Malé lokální projekty p ři zastupitelském úřadu (  v tis. Kč )   

Sektor Název 
projektu 

Realizátor Doba realizace 
Čerpání rok 

2007 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

Zachování 
biodiverzity 
Maiombe 
v provincii 

Cabinda (2. rok) 

 
ZÚ 

Luanda 
 

2007 350 x 

ZÚ 
Luanda 

Vybudování 
počítačové 

učebny (2. rok) 

ZÚ 
Luanda 

 
2007 300 x 

Celkem  
  650 x 

Zdroj: ZÚČR 

 

Tab.č. 4.9 Vládní stipendia 
 Bakalářské studium Magisterské studium 

Doktorandské 
studium 

Počet stipendistů 
 

13 9 1 

Zdroj: ZÚČR 
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Tab.č. 4.10 Souhrn finančních prostředků ( v tis. Kč)      
 Vládní stipendia 

 
Objem prostředků na rozvojové 

projekty v r. 2007 
CELKEM       tab. 7.3 – tab. 7.5 23 25 882 
Zdroj: ZÚČR 

4.8 Institucionální rámec 

 Realizace programu rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou je ze strany ČR 

institucionálně zajištěna Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 V rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR jsou do řízení programu zapojeny 

Odbor Blízkého východu a Afriky, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 

Zastupitelský úřad ČR v Luandě a Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů.  

 Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV se podílí na přípravě 

programu rozvojové spolupráce a jeho případných modifikacích. 

 Zastupitelský úřad ČR v Luandě se podílí na přípravě programu spolupráce 

s Angolou a jeho případných modifikacích. Podílí se také na monitoringu implementace 

programu spolupráce. Udržuje rozvojový dialog s partnerskými institucemi, zvláště pak 

s vládou na centrální a provinční úrovni. Udržuje komunikaci s ostatními poskytovateli 

rozvojové pomoci (zejména pak ES) s cílem dosáhnout maximální možné 

komplementarity, koordinace a koherence.  

 Rozvojové středisko ÚMV se podílí na přípravě programu rozvojové spolupráce a 

jeho případných modifikacích. Poskytuje odpovědným ministerstvům poradenské služby 

v případě výběrových řízení na realizaci projektů. Zajistí také evaluaci programu rozvojové 

spolupráce. 

 Ministerstvo zemědělství ČR je odpovědné za realizaci spolupráce v sektoru 

zemědělství. Podílí se na přípravě programu spolupráce v sektoru zemědělství a jeho 

případných modifikacích. Je odpovědné za vyhlášení výběrových řízení na realizaci 

projektů vycházejících z programu spolupráce, uzavření smluv s vítězi výběrových řízení, 

financování projektů, monitoring implementace projektů a dohled nad efektivním 

využíváním prostředků63.  

                                                 
63Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, ÚMV- MZVČR. 2006, Praha, Libertas, ISBN 80-86506-53-3 
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 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR je odpovědné za realizaci 

spolupráce v sektoru školství. Podílí se na přípravě programu spolupráce v sektoru školství 

a jeho případných modifikacích. Je odpovědné za vyhlášení výběrových řízení na realizaci 

projektů vycházejících z programu spolupráce, uzavření smluv s vítězi výběrových řízení, 

financování projektů, monitoring implementace projektů a dohled nad efektivním 

využíváním prostředků.  

4.9  Komoditní struktura českého vývozu a dovozu 

 Ve vývozu ČR jsou dominantní položkou duté bezešvé trouby a profily ze železa a 

oceli (v období leden až červen 2007 tvoří 82 % z celkové hodnoty vývozu); dále se vyváží 

rozvaděče a ovládací panely, obráběcí stroje, potravinářské stroje, buldozery, nádrže, 

cisterny a obnošené oděvy. Zanedbatelné dovoz představuje dřevo64. 

 

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR a Angoly za posledních 6 let 

 

Tab.č. 4.11 Bilance obchodní výměny (v tis. USD) 

rok vývoz dovoz obrat 

2002 224 0 224 

2003 302 4 306 

2004 2 402 2 2 406 

2005 3 623 28 2 351 

2006 7 871 23 7 894 

2007 7 916 395 8 311 

  Zdroj: ČSÚ 

4.9.1 Perspektivní položky českého exportu 

 Česká republika má v Angole velice dobré renomé ze 70. a 80. let, kdy tehdejší 

Československo v rámci ideologicky podmíněné pomoci technologicky vybavilo několik 

průmyslových podniků (např. pivovary, celulózku) a dodávalo dopravní prostředky 

  

                                                 
64 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou,  
     Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/angola/rozvojova-spoluprace-cr-  
    angola-06-10-pok/1000768/45408/#b8. Poslední úprava  08.08.2007 
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(nákladní auta značky Tatra), zemědělské stroje a zařízení (traktory značky Zetor či 

zavlažovací systémy) viz bod 2. V Angole je doposud známé české spotřební zboží jako 

sklo, pivo a sušené mléko65.  

V Československu a v ČR studovalo či se jinak formovalo přes tisíc Angolanů, 

kteří jsou dodnes propagátory českého jazyka, výrobků a kultury. Tyto nadstandardní 

vztahy však přerušilo násilné obsazení Velvyslanectví ČR v Luandě v r. 1994 a následné 

vyhoštění angolských diplomatů z Prahy. 

V letech 1994 až 1999 se obchodní výměna se propadla na minimum. Průlom do 

pět let trvající patové situace přinesla až soukromá návštěva angolského prezidenta J. E. 

dos Santose v Praze r. 1999. Tečku za obdobím zhoršených vztahů pak znamenala 

pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí ČR H. Kmoníčka v Angole v 

březnu 2001 v doprovodu skupiny 15 podnikatelů.  

V lednu 2006 pak navštívil Angolu ministr zahraničí ČR (Cyril Svoboda) v 

doprovodu patnáctičlenné delegace podnikatelů; čeští podnikatelé jednali s angolskými 

partnery za přítomnosti náměstků ministra průmyslu, ministra zemědělství, ministra 

hoteliérství a cestovního ruchu a ministra veřejných prací Angolské republiky. Tato 

návštěva potvrdila spolupráci v oblasti rozvojové a obchodní a přispěla k rozvoji 

bilaterálních vztahů. 

 Angolský trh je pro české exportéry perspektivní hned z několika důvodů. ČR je v 

Angole zemí s určitým povědomím, existuje zde relativně vlivná a hlavně početná skupina 

bývalých angolských stipendistů v Československu a v ČR, stejně jako v ČR žijící 

komunita Angolanů. Obě tyto skupiny udržují ekonomické i jiné kontakty. Dále je 

angolská ekonomika v důsledku déle než čtyři desítky let trvajícího ozbrojeného konfliktu 

závislá na dovozu drtivé většiny zboží a služeb. Zároveň se však jedná o solventního 

partnera, protože příjmy z vývozu ropy a diamantů zajišťují velké množství devizových 

prostředků.  
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Perspektivními odvětvími pro český export jsou v současné fázi poválečné rekonstrukce 

země především66: 

• účast na obnově angolské infrastruktury s důrazem na dopravní, především 

železniční systémy, dodávky lokomotiv a vagónů, 

• účast na obnově angolské energetiky s důrazem na vodní elektrárny a distribuci 

elektrické energie, 

• účast na angolském boomu v oblasti stavebnictví, 

• dodávky technologií pro zpracovatelský průmysl (dřevo, papír, celulózky, kůže) a 

pro potravinářský, 

• průmysl (pivovary, zpracování, úprava a balení masa, drůbeže, sladkovodních ryb, 

ovoce, obilovin), 

• obchod se zemědělskými stroji a zařízení (traktory, zavlažovací systémy), 

• obchod s nákladními a speciálními vozidly, pneumatikami a náhradními díly k nim, 

• výstavba montoven automobilů a traktorů, 

• obchod se hasící technikou, lehkými zbraněmi, municí a loveckými potřebami, 

• obchod s českým sklem, porcelánem a bižuterií, 

• obchod s potravinami (pivo, sušené mléko a další), 

• obchod s informačními technologiemi. 

Angolští obchodníci dosud poptávali velmi různorodé komodity (konkrétně např. 

cement, sklo, porcelán, zbraně, strojírenské výrobky, dopravní prostředky, montované 

domky, čističky odpadních vod, dřevěné rakve, úklidové systémy, kabely, sloupy pro 

rozvod elektrické energie, izolátory, měřiče odběru elektrické energie a vody, technologie 

likvidace odpadků, železo, ocel a výrobky z nich a potraviny). Poptávky se však většinou 

podaří získat poté, co do kontaktu s potenciálními odběrateli vstoupí ZÚ.  

 

 

 

 

                                                 
66 [online] Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic          
     and the Ministry of External Relations of the Republic of Angola, Dostupné z: 
     http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/development_cooperation_and_humanitarian/ 
     bilateral_development. Poslední úprava:22.10.2008 
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Na velmi solventním a dovozově orientovaném angolském trhu působí mnoho 

dodavatelů z různých zemí světa a nelze předpokládat, že by místní klienti sami od sebe 

kontaktovali ZÚ ČR či české výrobce.Ze strany českých subjektů je proto zapotřebí 

rozvinout aktivní marketingovou politiku67.  

4.9.2 Podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 

 Angolský trh, podobně jako ostatní trhy v Africe, nelze zpracovávat z kanceláře v 

ČR. Osobní kontakty hrají velmi důležitou roli a osobní přítomnost je alespoň v začátcích 

jednou z hlavních podmínek úspěšného působení na trhu. Angolský trh je velmi atraktivní, 

země vzhledem k tomu, že disponuje obrovským množstvím ropy a diamantů, má dostatek 

finančních prostředků, a vzhledem k tomu, že národní ekonomiku v podstatě zničil 

ozbrojený konflikt, je většina potřeb kryta dovozy. Těchto faktorů si je samozřejmě většina 

vývozců vědoma; v zemi proto panuje značná konkurence. V těchto složitých podmínkách 

je proto téměř nutné mít zástupce na místě. 

 Zaměstnávání místních sil neklade angolská legislativa žádné zvláštní překážky a 

lze tím proto pověřit běžného komerčního právníka. Naopak vyřízení pracovního povolení 

pro cizince je často problematické a to i v případě, že se jedná o rodinného příslušníka 

angolského občana.  

4.9.3  Rizika místního trhu  

 Angolský trh je složitý, nicméně vzhledem k jeho malé míře saturace a značné 

solventnosti je zároveň velmi atraktivní. Rizika jsou ovšem vyhodnocena jako vysoká: dle 

stupnice OECD a potažmo EGAP se jedná o nepojistitelný trh. Tato skutečnost velmi 

komplikuje finanční vztahy mezi partnery (nemožnost bankovních záruk při úvěrových 

obchodech). Pro pojištění proti politickým rizikům byla za podpory Světové banky zřízena 

African Trade Insurance Agency, P. O. Box 10620, Nairobi, Keňa. 

 V Angole je obvyklé, že bývá vyžadována platba předem. Často se rovněž 

vyskytuje forma dokumentárního neodvolatelného akreditivu. U větších dodávek a v 

případě investičních celků je však pravidlem financování ze strany dodavatele. I když  

                                                 
67 [online] Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Angolou Dostupné z: 
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Angola je bohatá na nerostné suroviny, stále zaostává ve srovnání  s jejími regionálními 

partnery. Korupce a byrokracie zůstávají stále  na velmi vysoké úrovni  a jsou striktně 

sledovány  zahraničními  firmami, které by měli zájem do země investovat. Další handicap 

místního trhu je slabá a nedostatečná infrastruktura země. Musím  na druhou stranu 

připomínat,  že v posledních letech  Angola udělala významné pozitivní  kroky  které vedly 

ke zlepšení situace68.  Angola je členem MIGA(Multilateral Investment Guarantee 

Agency), která  provádí pojišťovací služby pro zahraniční investory proti určitým druhům 

rizik  jako např: vyvlastnění, riziko konvertibility, a proti válečným a civilním 

nepokojům69.                 

4.9.4  Veletrhy a výstavy  

 Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní 

veletrh FILDA v Luandě, který se koná každoročně v červenci. Akce se pravidelně účastní 

více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a 

samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských 

zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, Německo, ale i např. Rakousko a 

Rumunsko). V roce 2007 proběhla za oficiální účasti ČR, stejně jako již v letech 2002 a 

2004. Ve všech případech byla účast českými vystavovateli i jejich angolskými partnery 

zhodnocena jako úspěšná. 

 V Luandě se dále koná i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA 

(duben), potravinářský Expo Alimenticia (květen), zdravotnický veletrh (srpen), Angola 

Motorshow (září), veletrh kultury a cestovního ruchu FITEC (září), veletrh nábytku a 

dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh ropného průmyslu FIPA 

(listopad). 

4.9.5 Analýza SWOT  

 Analýza SWOT je metoda, která vyhodnocuje vliv externího okolí na firmu 

(obchodování) i vliv vnitřních slabých a silných stránek firmy. Tato metoda v sobě 

                                                 
68 [online]  Political Risk To The Fore  Dostupné z: 
     http://www.businessmonitor.com/businessforecasts/angola.html, Poslední úprava  2008  
69 [online] Executive Report on Strategies in Angola  Dostupné z:  
    http://www.scribd.com/doc/5595448/Executive-Report-on-Strategies-in-  Angola   
    Poslední úprava  2008 
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zahrnuje analýzu hlavních faktorů konkurenční pozice firmy a jejího vlivu na její 

strategické chování. 

Název metody SWOT je odvozen od počátečních písmen anglických výrazů: 

• Strenght (silné stránky) 

• Wealnesses (slabé stránky) 

• Opportunites (příležitosti) 

• Threats(nebezpečí) 

 

Nebezpečí T a příležitosti O představují vliv vnějšího okolí. Slabé stránky W a silné 

stránky S faktory vnitřní podnikatelské pozice firmy. Rozbor celkové pozice firmy a její 

vliv na možné budoucí chování firmy je možné vyjádřit následujícím schématem. 

Tab.č. 4.12  Metoda SWOT 

 

 

In
te

rn
í f

ak
to

ry
 Silné stránky S 

- kapitálová síla 
- silné zdroje 
- vysoký tržní podíl 
- moderní technologie 
- nízké mzdové náklady 
- kvalita výrobků 

Slabé stránky W 
- slabá finanční pozice 
- vysoká zadluženost 
- zastaralá technologie 
- vysoká režie 
- slabý management 
- špatní dodavatelé 

Externí faktory 

Příležitost trhu O 
- růst trhu, růst poptávky 
- specializovaný trh       

s možností vstupu 
-    fragmentované trhy 
-    možnost diferenciace 
-    možnost integrace 
-    možnost exportu atd. 

Přístup SO 
Ofenzivní podnikatelský 
přístup z pozice síly. 
Snaha využít všechny 
příležitosti a silné stránky. 
Snaha o vedoucí či útočnou 
pozici. 

Přístup WO 
Snaha o využití příležitosti 
z okolí. 
Pomalé posilování pozic. 
Snaha o nalezení spolehlivého 
spojence 
Různé formy integrace. 

Nebezpečí trhu T 
- silná konkurence 
- vstup zahraniční 

konkurence 
- objemové trhy, malá 

možnost diferenciace 
- stará odvětví 
- nestabilita trhu 

Přístup ST 
Využití pozice silného 
postavení k blokování 
nebezpečí. 
Oslabení konkurence. 
Diverzifikace výrobního 
sortimentu. 
Distribuční spojení. 

Přístup WT 
Uvažování o kompromisech. 
Spojení se silnou firmou i za 
cenu úpravy programu. 
Snaha o přežití. 
Opuštění trhu. 

Zdroj: VÁCHAL J., VÁCHALOVÁ P.: Strategický management-učební texty VOŠ, 2001 
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 Silné stránky českých podnikatelských subjektu v obchodě s Angolou nejsou 

zanedbatelné. Podnikatelé České republiky s ohledem na Angolský trh mají výhodu, ve 

srovnání s jinými podnikatelskými subjekt usilující o prosazení se na  Angolský trh, kterou 

bychom neměli zapomenout. Jde především o následující fakta:  

• Česká republika má velice dobré jméno, kdy tehdejší Československo 

technologicky vybavilo několik průmyslových podniků a dodávalo dopravní 

prostředky, a zemědělské stroje a zařízení, 

• znalosti dalšího českého spotřebního zboží v Angole, 

• technologickou úrovní výroby, 

• rozvinutý těžký i lehký průmysl,      

• výhodným poměrem kvality a ceny produkce, 

• Angolský trh je perspektivní, díky tomu že česká kultura a český jazyk jsou 

v podvědomí Angolanů, a to je dáno tím, že v Československu se učilo přes tisíce 

studentů, kteří v současné době žijí v Angole a zastávají důležité manažerské 

pozice, 

• závislost angolské ekonomiky na importu, 

• solventní partner, 

• mladá, výkonná a levná pracovní sila. 

 

 Slabé stránky českých podnikatelských subjektu vidím v tom že, zatím jen málo 

podnikatelů se rozhodlo vstoupit na Angolský trh. Důvodem toho je, že ještě nemají 

takovou důvěru a jistotu, co se týče ochrany svých případných investic na Angolský trh.   

• nedostatečný soukromý investiční kapitál,  

• nedostatečná znalost angolského trhu, 

• nedostatečné seskupování firem za účelem podnikání,  

• rezervy ve zlepšování vztahů v politické oblasti. 

 

            Příležitosti pro české podnikatelských subjektů jsou hlavně tyto: 

• Probíhající rekonstrukce země po dlouhotrvající válce a tím možnosti zapojení 

českých podnikatelů do tohoto procesu. To se týká např.: stavebnictví, rybolov, 

energetického sektorů, cestovního ruchu, zemědělství, zpracovatelského průmyslu, 

IT, farmaceutického průmyslu atd.,   
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• znovuzrození angolské ekonomie, 

• restrukturalizace angolského bankovního systému, 

• nenasycený trh co se privátních investic týče, 

• možnosti založení joint-ventures s angolskými podnikateli a tím snížení rizika ztrát,  

• rozvoj obchodní činnosti,  

• státní investiční pobídky, 

• co se zemědělství týče, velice úrodné a přírodní klimatické podmínky,  

• vyhlášení státních projektů na budování a vybudování infrastruktury, 

• rozmach stavebnictví,  

• investice do nových technologií výroby, 

• investice do vědy a techniky, 

• vzhledem k makroekonomické politiky zvolené vládou Angola má v současné době 

stabilní měnu.    

 

 Hrozby na trhu  jsou následující: 

• stále vysoká úroveň korupce a byrokracie, 

• státní zásahy do ekonomiky,  

• zaměření se na Činu, 

• současná světová politika finančního sektoru, která má za následek zpomalení 

ekonomiky země EU a celého světa, 

• nízká úroveň kvalifikace a negramotnost místních lidí, 

• neznalost etiky podnikání, 

• nedostatečná infrastruktura a úroveň komunikace speciálně v provinciích. 
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5. Vlastní návrh řešení a jeho přínos  

5.1 Vlastní návrh řešení 

 Návrh na řešení toku českých investic od středních a velkých podnikatelů do 

Angoly je založením Česko-angolské obchodní komory (ČAOK). 

 Angola nabízí značný potenciál pro obchodování s okolním světem včetně 

Evropské unie a České republiky. Po ukončení občanské války se situace v roce 2002 

stabilizovala. Hospodářsky a vnitropoliticky je Angola stabilizovaná a vykazuje běžnou 

úroveň rozvojových zemí afrického kontinentu.  

 V součastné době jsou v Angole registrovány aktivity obchodníků ze všech 

kontinentů, nejaktivněji si vedou podnikatelé z Číny. Působí zde celá řada amerických 

firem, které mají velký zájem na obchodování.  

 V čele Komory by stáli lidé, kteří by měli praktické poznatky a zkušenosti z 

angolského prostředí zejména angolské ekonomiky a byli by připraveni tyto zkušenosti 

poskytnout zájemcům z řad českých exportérů, importérů a investorů. 

 Cílem Česko-angolské obchodní komory by bylo nejen obnovit jméno českých 

firem a českých výrobků na angolském trhu, ale prvořadým úkolem by bylo poskytování 

širokého spektra služeb, které umožní zájemcům snadnější vstup do ekonomiky 

angolského státu a poskytne informace, které mohou mít vliv na jejich úspěšné působení.  

 Komora by měla být  zastoupená jak v České republice, tak i v Angole.  

5.2 Zřízení Česko-angolské obchodní komory 

Pro zřízení ČAOK v České republice je zapotřebí minimálně třech zakládajících 

členů, dva z nich by měli mít české občanství. Po dohodě o spolupráci s Ministerstvy 

zahraničních věcí Angoly, České republiky a ČAOK, by byly sepsány Stanovy ČAOK, 

které by byly zaslány k registraci na Ministerstva ČR a Angoly. Po jejich schválení by 

nastaly další náklady s zřízením obchodní kanceláře, jako např. razítko, zřízení bankovních 

účtů v ČR a v Angole, vhodná kancelář a její vybavení, tvorba www stránek, aj. 
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5.2.1 Personální struktura komory 

Statutární orgán: 

• Prezident 

• Viceprezident 

• Členové  

Dozorčí rada: 

• Předseda 

• Členové  

5.2.2 Služby, které by komora poskytovala 

a) oblast informací  

• zabezpečit požadované informace a jejich překlad do češtiny, portugalštiny nebo 

angličtiny, požadované informace mohou být z oblasti práva, ekonomiky státu, 

politické komentáře apod.,  

• zařazení členů komor do databáze, 

• kontakty na tlumočníky, překladatele, právníky (členy komory), 

• seznam českých veletrhů: přístup na internetové stránky (oficiální ČR-kontakty na 

zajišťující organizace), 

• umístění firemní reklamy na www stránky komory, 

• informovat o tendrech vyhlašovaných EU, 

• zajištění garance plateb u specializovaných garančních institucí,  

 

b) oblast ekonomická  

• zabezpečit informace nebo kontakty na výrobce, importéry nebo exportéry z 

Angoly,  

• poskytnutí referencí o vybraných partnerech, přehled investičních příležitostí, 

nabídek a poptávek ze strany angolských partnerů, 

 

c) oblast prezentací  

• zabezpečit prezentace výrobků nebo služeb jak pro České podnikatele v Angole, 

tak pro Angolské v České republice,  
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• zabezpečit účast na výstavách, veletrzích a dalších obchodních akcích pro české 

podnikatele, 

• pořádání akcí k propagaci Angolských firem v ČR a naopak,   

 

d) oblast podnikatelských misí - zabezpečit organizaci podnikatelské mise do Angoly 

včetně zabezpečení dočasného pracovního zázemí (kanceláře, ubytování, apod.) 

• pomoc při hledání obchodních partnerů a průmyslová spolupráce v Angole,  

• asistence při průzkumech trhu a jejich koordinace, 

• asistence při rozvíjení obchodní spolupráce s Angolskými firmami, 

• vyhledání a určení potencionálních Angolských partnerů s přímým ověřením zájmu 

o spolupráci, 

• vyhledávání potencionálních partnerů. 

5.3 Finanční zabezpečení fungování ČAOK  

Jelikož ČAOK by byla nezisková organizace, tedy využívala by finanční zdroje, 

zejména: 

• členské příspěvky,  

• poplatky za služby poskytované obchodní komorou členům, jakož i třetím osobám, 

• sponzorské dary,  

• zvláštní dotace, granty.  

Výše ročního členského příspěvku podnikatele by byla odvozena od počtu zaměstnanců:  

• podnikatel nezaměstnávající pracovníky - 2 500.- Kč,  

• firma s 1 až 10 pracovníky - 6 500.- Kč,  

• zaměstnávající 11 až 50 pracovníků - 13 000.- Kč,  

• 51 až 100 pracovníků - 20 000.- Kč,  

• více než 100 pracovníků - 40 000.- Kč.  

Výše členského příspěvku pro města by byla stanovena:  

• do 20 000,- obyvatel  - 10 000, - Kč, 

• nad 20 000,- obyvatel - 20 000,- Kč, 

• nad 50 000,- obyvatel - 40 000,- Kč. 
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Dary a dotace by byly využívány dle sponzorských či darovacích smluv. O granty z EU 

nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR mohou žádat, jak podnikatelé, tak neziskové 

organizace.  

 

Žádosti o tyto granty mají několik zásad: 

• podrobný popis projektu,  

• podrobná kalkulace nákladů na realizaci, 

o režie,  

o mzdové náklady,  

o administrativní náklady (poštovné, telefon, aj.),  

o náklady na technické vybavení,  

• 10% na nepředvídatelné náklady. 

 

Projekt, na který se žádá grant, by měl obsahovat: 

• cíl projektu, 

• hlavní myšlenku projektu, 

• cílovou skupinu projektu, 

• organizační strukturu projektu, 

• používané nástroje, 

• časový harmonogram. 

5.4 Přínos obchodní komory 

 Hlavní přínos Česko-angolské obchodní Komory dále jen ČAOK vidím ve dvou 

rovinách, a to zejména v rovině ekonomické a v rovině diplomatických vztahů, a to pro 

obě země. 

 V rovině ekonomické je to oživení obchodních vztahů obou zemí, které podle mého 

názoru se potýkají s malou důvěrou českých podnikatelských subjektů na angolský trh. 

Řekl bych, že většina podnikatelů a potenciálních obchodních partnerů ze strany České 

republiky mají takový pohled na Angolu jako takovou zemi, kde se neustále válčí, takže 

z tohoto pohledu pochopitelně nechtějí investovat do silně rizikového trhu. V tomto 

případě, jde o nedostatečnou informovanost, co se týče současného stavu  dění v Angole, 
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proto jsem se ve své práci zaměřil na skutečný stav nejen obchodu, ale i dění v Angole 

všeobecně.  

 V tomto směru role ČAOK je velice důležitá, neboť bude vytvářet jakýsi most, 

který tuto bariéru prolomí, ne-li odstraní. Nicméně vím, že je to proces, který si vyžádá 

úzkou spolupráci obou zúčastněných stran. Pro ČR, jako zemi silně orientovanou na 

export, je to výzva a příležitost k objevování nových trhů pro odbyt svých kvalitních 

výrobků. Na druhou stranu pro Angolu, je to šance obchodovat s rozvinutou zemí EU, a 

mnohému se tímto způsobem naučit. Nemůžu zapomenout na skutečnost, že v současné 

době Angolský trh nabízí mnoho šanci pro investory jako následek míru a politické 

stability, která v zemi panuje od roku 2002. 

 Jeden z cílu ČAOK  je pořádání workshopů na různá témata Angolské ekonomiky a 

to je velice přínosné co se týče podněcování a přesvědčení investorů na to, aby právě 

investovaly v Angole. Jak jsem uvedl výše Angola je v současnosti největší producent ropy 

v subsaharské Africe (1,7 milionů barelů za den), nicméně snaha ČAOK by byla 

podněcovat investory k tomu, aby investovaly do sektorů, jako je např. infrastruktura, 

zemědělství, stavebnictví ale také cestovní ruch a turistika, kterým by se měla věnovat 

velká pozornost.       

5.4.1 Ekonomické vyhodnocení v návaznosti na SWOT analýzu 

 Z ekonomického hlediska a dle výsledků získaných ze SWOT analýzy a za 

předpokladu úspěšného založení a fungování obchodní komory, by došlo k oživení 

obchodních vztahů mezi  oběmi zeměmi. Pozitivně by to ovlivňovalo následující oblasti: 

 Zahraniční obchod zemí a narůst obchodních zakázek zúčastněných 

podnikatelských  subjektů a následně  podpora soukromého sektoru a podnikání na straně 

ČR narůst exportu. Na straně Angoly  za předpokladu, že komora by se zaměřila, mimo 

jiné, i na  zemědělské  a projekty ve stavebnictví, které mají v této fázi rekonstrukce země 

velký význam, došlo by k vytvoření nových pracovních míst a tím ke snížení 

nezaměstnanosti, rozvoj a zlepšení infrastruktury, snížení chudoby atd. 

 Diky znalosti českých výrobku v Angole je tady možnost  využít tuto skutečnost ku 

prospěchu českých podnikatelů. Možnost využití postavení i znalosti  tisíce Angolanů, 

kteří se učili v Československé republice, už diky tomu že umí česky a svým způsobem 

předávají  tyto nabité znalost a i kulturu dalším Angolanům.   
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 Dojde k růstu trhu v souvislost na počtu úspěšně realizovaných projektu či 

obchodů. Z hlediska financování projektu je tady možnost  čerpání finančních prostředků z 

dotačních fondů EU k tomu určených.  

 

Tab. č. 5.1 Přehled nákladů a výnosů spojené  aktivitami komory  

sektor vstupní náklady 
náklady v průběhu 

realizace 

výnosy pro 

podnikatele 

výnosy pro 

ČAOK 

zemědělství 

• letenky, ubytování, 

stravné, očkování, víza 

(pro misi do Angoly),  

• náklady spojené s 

ČAOK 

• náklady spojené s lodní 

dopravou (strojů, 

zařízení, pojištění 

nákladu; aj.) 

• z prodeje 

výrobků, strojů 

a zařízení  

• z poskytnutí 

služeb  

stavebnictví 

• letenky, ubytování, 

stravné, očkování, víza 

(pro misi do Angoly), 

• náklady spojené s 

ČAOK  

• náklady spojené s lodní 

dopravou (strojů, 

materiálu; pojištění 

nákladu; aj.),  

• letenky, ubytování a 

ostatní náklady 

potencionálních 

zaměstnanců (např. 

mzdové), 

• pracovní povolení 

• z prodeje služeb 

(výstavba 

budov, silnic, 

aj.) 

• z poskytnutí 

služeb  

Zdroj:Vlastní 
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6. Závěr  

 Je nesporné, že Angola v posledních pěti letech učinila velký pokrok ve vnitřním 

vývoji, což v kombinaci s nerostným bohatstvím s akcentem na zásoby ropy má za 

důsledek její výrazně se zlepšující postavení na mezinárodní scéně. Vzhledem k míře 

celkového úpadku vinou více než 40 let trvajících, zpočátku národně - osvobozeneckých a 

poté občanských konfliktů, které neponičily jen infrastrukturu, ale také, a možná dokonce 

především psychiku a úroveň vzdělanosti národa, bude cesta k úplné stabilizaci a 

prosperitě velmi dlouhá.  

 Vysoká dětská úmrtnost a nízká naděje dožití, vysoký podíl obyvatelstva žijícího 

pod hranicí chudoby a extrémní chudoby, výskyt řady infekčních nemocí, negramotnost, 

nedostatečná úroveň školství a zdravotnictví, vysoká míra nezaměstnanosti, koncentrace 

obyvatelstva v hlavním městě Luandě, to jsou problémy k řešení ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu, samozřejmě za předpokladu dostatků finančních prostředků. Při 

současných světových cenách ropy a těžbě cca 1,7 mil. barelů denně jich Angola nemá 

málo, ovšem korupce se stále nízkou transparentností hospodaření některých podniků a 

institucí či enormní náklady na provoz státu (především jeho vojensko-bezpečnostních 

složek) jsou faktory, které hrají svoji negativní roli.  

 Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně 

chudých lidí. Země blahobytu i hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i 

země sirotků, válečných obětí a nevyléčitelně nemocných. Její potenciál je však v nejširším 

slova smyslu obrovský a nabízí mnoho příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro 

české subjekty. Ve své diplomové práci jsem  mapoval  stav ZO obchodu Angoly a na 

závěr můžu říct, že  přesto že válečný konflikt  skončil teprve před  zhruba 7 let, Angolská 

vláda  ukazuje že, přes všechna těžkosti udělala velký krok ke zlepšení  svých 

makroekonomických ukazatelů, investičního klimatu a celkově má zájem rozvinout zemi 

ve všech směrech a oblasti, které jsou nezbytné pro zlepšení života Angolanů.Na druhé 

straně se ukazuje že, ještě má mnoho oblasti, na které se musí zaměřit a zlepšit. Tento 

proces je dlouhodobý a nesmírně  složitý. Především to bude zaležet na Angolanech 

samotných hlavně na lidech, kteří zemi vedou, aby se co nejdříve implementovali reformy  

ve spolupráci s rozvinutými zeměmi, a  nastolily principy demokracii, etiky a solidarity 

vedoucí ke uskutečnění cílů, které  si vytyčily ve svých programech.        
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Jsem přesvědčený že můj návrh má smysl a jeho implementace povede ke zlepšení, 

vztahů mezi Angolou a ČR  a nejen v zahraničním obchodě.  

Chtěl bych podotknout že, v současné době globalizace všechny státy světa si 

uvědomují  svou závislosti na druhé dále že, přírodní zdroje jsou skutečně omezené a to mě 

vede k myšlence ta že, je třeba abychom skutečně začali  spolupracovat,a tak  společným 

úsilím dosáhli spokojenosti společnosti jako v celku. Země je naše a na nás závisí její 

budoucnost její podobu a jak se v ní bude žit i v budoucnosti.        
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Příloha č.1 

 

   Angolské provincie   

  Provincie Okresní město Plocha v Km2 Počet obyvatel 

1 Bengo Caxito 33 016 340 000 

2  Benguela Benguela 39 826 1 400 000 

3  Bié Kuito 70 314 950 000 

4  Cabinda Cabinda 7 560 180 000 

5  Cuando Cubango Menongue 199 049 335 000 

6  Cuanza Norte Ndalatando 24 110 350 000 

7  Cuanza Sul Sumbe 55 660 700 000 

8  Cunene Ondjiva 87 342 350 000 

9  Huambo Huambo 34 270 1 390 000 

10 Huila Lubango 79 022 1 063 000 

11  Luanda Luanda 2 417 2 450 000 

12  Lunda Norte Lucapa 103 000 350 000 

13  Lunda Sul Saurimo 77 367 392 000 

14  Malanje Malange 97 602 745 000 

15  Moxico Luena 223 023 340 000 

16  Namibe Namibe 57 091 240 000 

17  Uige Uige 58 689 860 000 

18  Zaire Mbanza Congo 40 130 250 000 

   Zdroj: Vlastní 
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Příloha č.2 
 

Mapa Angoly  
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Příloha č.3 

Dodatek 

 Až v Africe vám dojde, jaká tragédie byl kolonialismus. Jeho důsledky už nejdou 

vrátit zpátky. Evropa, celou křehkou rovnováhu domorodců narušila, naroubovala sem 

vlastní hodnoty v podobě mobilů, aut, daně z příjmů, soutěže politických stran, které 

místní dokážou přijmout jen napůl. Zároveň se od nich již nedokážou oprostit. 

V „západním“ systému hodnot nemůže Afrika nikdy uspět a ten její je už mrtvý.  

 Říká se, že kdyby tu bohatí dali, tak jako v Saudské Arábii, aspoň desetinu svých 

příjmů zemi, stačilo by to na opravení všech silnic, železnic, na skvělé školství i 

zdravotnictví. Neudělají to. Prezident Dos Santos je údajně druhým největším 

pozemkovým vlastníkem v Brazílii. 

 Huntingtonův „Střet civilizací“, podle něhož se prý řídí i George W. Bush, v něm 

se s Afrikou vůbec nepočítá. Není a nebude světodějnou silou, zůstane jen zásobárnou 

surovin, vhodnou k drancování. Afričané nerozumění „západnímu“ myšlení a Západ tomu 

jejich porozumět nepotřebuje70.  

 Nutno podotknout, že nevládní organizace do značné míry suplují práci angolské 

vlády, pravdou však zůstává, že pomoc je na místě, ale na druhou stranu by vzhledem 

k příjmům ze svého nerostného bohatství mohla Angola financovat velkou část poválečné 

rekonstrukce z vlastních zdrojů. Na světě, především v Africe, je mnoho chudých zemí, 

které neměly takové štěstí na přírodní zdroje, a pomoc ze zahraničí je pro ně jedinou 

cestou, jak se ze své chudoby mohou vymanit. V případě Angoly by stačilo, aby se vláda 

konečně začala zajímat o problémy svých lidí a řešit obrovské sociální problémy. Možná, 

kdyby v Angole neoperovaly humanitární organizace, tak by se vláda snažila o trochu více. 

Dalo by se říct, že na jejich pomoc spoléhá. Na druhou stranu bez zahraniční pomoci 

prostřednictvím různých humanitárních organizací by mnoho lidí stále umíralo hlady.  

 

 

 

                                                 
70 [online]  Střela, která nikoho nezasáhne, Dostupné z: 
     http://www.blisty.cz/art/26098.html. Poslední úprava 12.12.2005  


