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1. Základní informace o teritoriu
Svazijské království je vnitrozemskou zemí sousedící na západě Jihoafrickou republikou a na východě s
Mosambikem.

1.1. Oficiální název státu
• Svazijské království

1.2. Rozloha
• 17 364 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva
Počet obyvatel:  1,018,449 (2007)

Hustota na km2: 68,2 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení

• 2,2 % (ovlivněno pandemií HIV/AIDS, kvůli pandemii počet obyvatel neustále klesá - přibližně o 0,2
% ročně)

• 15 %  obyvatelstva tvoří sirotci, jejichž rodiče zemřeli povětšinou na HIV/AIDS

1.5. Národnostní složení
• dominuje národnost Swazi s malými skupinami Mosambičanů (Šangani), bělochů (převážně z JAR) a

barevných obyvatel (míšenci bělochů a černochů)

1.6. Náboženské složení
• většina křesťanů, dále vyznavači původních animistických náboženství

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• oficiální jazyky jsou angličtina a místní řeč siSwati, v obchodě a podnikání se používá výhradně

angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města
4 regiony:

• Hhohho (hlavní město Mbabane)
• Manzini (největší město Manzini - ekonomické centrum země)
• Shiselweni
• Lubombo
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Hlavní město: Mbabane (95 tis. obyvatel)

Další města: Manzini

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Měna: lilangeni (L) - množné číslo Emalangeni (E) - 100 centů

Kurs je pevně stanoven jako 1:1 s jihoafrickým randem (ZAR) na základě monetární unie JAR, Swazijska
a Lesotha (Common Monetary Area - CMA) a rand je v zemi rovněž legálním platidlem.

Dne 23.9.2013 kurs k 1 EUR představoval 13,3354 E.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
• 1. ledna - Nový rok
• Velký pátek (velikonoční - pohyblivé)
• Velikonoční pondělí (pohyblivé)
• 14. dubna - narozeniny krále
• 25. dubna - svátek vlajky (National Flag Day)
• Den nanebevzetí (pohyblivé)
• 22. července - narozeniny krále Sobhuzy
• 6. září - den nezávislosti
• 25. prosince - svátek vánoční
• 26. prosince - 2. svátek vánoční (Boxing Day)

Úřední hodiny:

• banky - pondělí až pátek 08:30–14:30, sobota 08:30–11:00
• firmy - pondělí až pátek 08:00–17:00, sobota 08:30–13:00
• pošty - pondělí až pátek 08:00–16:00, sobota 08:00–11:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Od návštěvníků a obchodních partnerů Svazijci očekávají evropské zvyklosti v obchodu a podnikání.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Zdravotnictví ve Svazijsku je na nižší úrovni než v sousední JAR.

Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a Svazijskem neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme
českým občanům cestujícím do Svazijska uzavřít cestovní pojištění na úhradu léčebných výdajů.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Víza se vydávají na velvyslanectví Svazijského království v Bruselu. O vízum je možné požádat i v
JAR na Konzulátu Svazijského království v Johannesburgu.  Aktuální informace naleznete zde.

http://www.swaziembassy.be/
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Očkování: Ve Svazijsku se vyskytuje malárie. Na hranicích se vyžaduje potvrzení o očkování proti žluté
zimnici a choleře, pokud předtím cestovatel překročil hranice z mosambické strany.

Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní
karty, šeky, cestovní šeky). Ve Svazijsku jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard,
American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších
centrech - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na emalangeni
je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách
nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. Jako platidlo je
akceptován také jihoafrický rand (viz výše).

Časový posun: +2 hod oproti GMT, není časový posun oproti letnímu středoevropskému času.

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní provolba: +268

Roční teploty (hlavní město Mbabane, 1 163 m nad mořem - tzv. „Highveld“ - vysočina): Nejteplejší
měsíce jsou leden a únor (léto) s průměrnými maximálními denními teplotami 15 až 33oC. Nejstudenější
měsíc (červen) se pohybují teploty v noci od 5 do 19oC, v zimě i noční mrazíky do -4oC. Léto je deštivé,
nejméně srážek je v zimě. Země rozdělena na další 3 klimaticko-geografická pásma (podle poklesu
nadmořské výšky), a to Middelveld (střední poloha), Lowveld (nížina) a Lubombo (na hranicích s
Mosambikem) - zde je klima již subtropické (nejvyšší průměrné teploty, vyšší teploty i v zimě).

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Ve Svazijsku se nenachází sídlo žádného úřadu ČR (ani zastupitelský, ani generální, ani honorární
konzulát) - teritoriálně příslušný je ZÚ ČR v Pretorii, JAR.

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria
Tel: 0027-12-431 2380
Fax: 0027-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Vedoucí zastupitelského úřadu: Blanka Fajkusová, designovaná velvyslankyně pro Svazijsko

Ekonomický úsek: Ivana Klímová (tel.: 0027-12-431 2385; e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz )

Země akreditace: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius, Angola,
Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS
souřadnice: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Nejsou zastoupeny.

mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
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1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
Tísňová volání: hasiči: 933; policie: 999 nebo 4042221

Pronájem automobilů: AVIS (tel.: 518 6226) a Imperial (tel.: 518 4393)

Nemocnice: soukromá v Mbabane - Mbabane Clinic Service (tel.:404 2423, ul. St. Michael); státní
nemocnice v Mbabane, ulice: Usutu Rd (tel.: 4042111)

Taxi: např. Me Home Taxis (tel.: 6068120)

1.18. Internetové informační zdroje
Portál s odkazy na další místní zdroje: www.swazi.com

Vládní portál, rozcestník na stránky svazijských ministerstev a dalších úřadů: www.gov.sz

aerolinky: Airlink Swaziland, www.saairlink.co.za; Swazi Express Airlines, www.swaziexpress.com
Africká rozvojová banka o Svazijsku: http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/swaziland/

1.19. Adresy významných institucí

Kontakt na Delegaci EK ve Svazijsku

Delegation of the European Commission
Lilunga House, 4th Floor, Somhlolo Road
Mbabane, Swaziland
P.O.Box A.36, Swazi Plaza, H101
Tel. +268-40 46729
Fax +268-40 42908
E-mail Delegation-Swaziland@eeas.europa.eu

Ve Svazijsku není ani jedno efektivní zastoupení členské země EU. Dokonce i Delegace EK je v poslední
době vedena na úrovni „chargé d`affaires“. Velvyslanec EK je akreditován z lesothského Maseru. http://
eeas.europa.eu/delegations/swaziland/about_us/welcome/index_en.htm

http://www.swazi.com
http://www.gov.sz/
http://www.swaziexpress.com
http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/swaziland/
mailto:delegation-swaziland@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/swaziland/about_us/welcome/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/swaziland/about_us/welcome/index_en.htm
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2. Vnitropolitická charakteristika

2.1. Stručná charakteristika politického systému
Svazijsko získalo nezávislost na Velké Británii v roce 1968, pečlivě připravovaná Ústava byla králem
v roce 1973 suspendována a s ní bylo zakázáno působení politických stran. Král je absolutním
vládcem (vlastní veškerou půdu), podle nové Ústavy je předseda vlády odpovědný panovníkovi, nikoliv
Parlamentu. Král vládne na základě nepsaných zákonů a zvyklostí ve spolupráci s částečně voleným
parlamentem (55 křesel v 65-členném parlamentu je voleno, král jmenuje zbylých 10 poslanců), který
je tvořen jednotlivci, neboť politické strany jsou stále zakázány. Volení členové Sněmovny nominují
10 zástupců veřejnosti do Senátu - horní komory parlamentu. Král poté jmenuje dalších 20 senátorů.
Volby do Parlamentu se konaly v září 2013, předchozí volby v roce 2008. Svazijsko zůstává poslední
absolutistickou monarchií na světě.

Svazijsko je kritizováno ze strany EU a dalších vyspělých zemí za autoritářský systém vlády, nedodržování
lidských práv, absolutistické pravomoci krále a jeho rodiny a marnotratné zacházení se stáními
prostředky.

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
V čele státu stojí král Mswati III., který jmenuje vládu.

2.3. Složení vlády
Předseda vlády: Barnabas Sibusiso Dlamini (v září 2013)

Seznam ministrů resp. členů vlády naleznete na vládním portále www.gov.sz 

http://www.gov.sz
http://www.gov.sz
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3. Zahraničně-politická orientace

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních

• OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO a pod.)
• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
• Mezinárodní měnový fond (IMF)
• Světová organizace obchodu (WTO)
• Hnutí nezúčastněných (NAM)
• Africká unie (AU)
• Africká rozvojová banka (ADB)
• Jihoafrická celní unie (SACU)
• Společná měnová oblast (Common Monetary Area - CMA)
• Jihoafrické společenství rozvoje (SADC)
• Společný trh pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa - Comesa)

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
• Marakešská dohoda o založení WTO z 15. 4. 1994 a další dohody v rámci WTO
• Mnohostranná měnová dohoda z 6. 2. 1992 (JAR, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - smluvní úprava

vztahů v rámci Společné měnové oblasti CMA
• Dohoda o SACU z 21.10. 2002 (JAR, Botswana, Lesotho, Svazijsko a Namibie)
• Smlouva o založení SADC - 1992 (14 členských zemí)
• SADC obchodní protokol z 9. 9. 1996 - předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu
• Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost 1. 9. 2000 (pouze 11 členských

zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie,
Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Konžská demokratická republika a Seychelly)

• Dohoda o volném obchodu mezi SACU a EFTA (2006)
• Prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (interim EPA) - nahrazující od 4. června 2009

obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Dosud nebyly uzavřeny žádné smluvní dokumenty mezi ČR a Svazijskem. Svazijsko však dne 4. června
2009 podepsalo s EU tzv. prozatimní dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) nahrazující
obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.
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4. Ekonomická charakteristika země
V této malé, uzavřené ekonomice, hraje hlavní roli subsistenční zemědělství, které zaměstnává přibližně
70 % populace.  Dalším důležitým odvětvím je ve Svazijsku  textilní průmysl, který vyrábí i na vývoz
(často z dovezených materiálů). Výrobní sektor Svazijska byl diverzifikován od pol. 1980. Cukr a celulóza
zůstávají důležitými zdroji devizových příjmů. V posledních letech poklesla na významu těžba, pouze
těžba uhlí a místní kamenolomy jsou aktivní.

Svazijsko je silně závislé na Jihoafrické republice, ze které obdrží více než devět desetin jeho dovozu a
do které posílá okolo 60% svého vývozu. Příjmy z Jihoafrické celní unie (SACU) tvoří až 2/3 rozpočtových
příjmů Svazijska. Celní výnosy klesly během globální ekonomické krize a Svazijsko tehdy požádalo SACU
o pomoc. V současné době 2012/13 jsou příjmy ze SACU na relativně vysoké úrovni a pozitivní je v tomto
smyslu i výhled na 2013/14.

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Svazijsko nadále vykazuje slábnoucí ekonomický výkon. Růst HDP na hlavu se prakticky zastavil. Nízký
ekonomický růst znesnadňuje zlepšení sociálních ukazatelů včetně vysoké chudoby, nezaměstnanosti.
Výskyt HIV/AIDS je ve Svazijsku vysoký. Nezaměstnanost zůstává na cca 40 %, přičemž rozšíření
chudoby je odhadována na 69 %. Rozvoj malých a středních podniků zůstává životně důležitý pro růst a
rozvoj ekonomiky.

Africká rozvojová banka uvádí, že ve Svazijsku se nedaří zavést potřebné zásadní reformy veřejných
financí, které by zamezily fiskálním problémům a zároveň podpořily ekonomický růst, a to i přesto, že
situace byla celkem příznivá díky vyšším transferům z Jihoafrické celní unie (SACU.) Svazijsko disponuje
omezenými přírodními zdroji a jeho ekonomické výhledy proto závisí na investicích do zpracovatelského
průmyslu a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Předpokladem je také rozvoj kvalifikací a pracovních
dovedností.

 

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)

Základní makroekonomické ukazatele svazijské ekonomiky
Ukazatel MJ 2010 2011 2012 2013

HDP v běžných
cenách

mld USD 3,7 3,9 3,75 3,8

HDP na
obyvatele

USD, běžné
ceny

3501 3725 3475 3490

růst HDP % 1,8 0,27 -1,5 0
míra inflace % 4,5 6,1 8,9 8,1

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, databáze WEO (data jsou odhady s výjimkou inflace 2010 a 2011 )

Podíl jednotlivých odvětví svazijského hospodářství na tvorbě HDP a jejich nárůst v roce 2009
odvětví hospodářství (%)

zemědělství a lesnictví 7,9
těžební průmysl 0,3
zpracovatelský průmysl, energetika, vodní
hospodářství

43,1

stavebnictví 3
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obchod, ubytovací služby 14,7
doprava a telekomunikace 7,4
finanční a podnikatelské služby 3,5
státní správa 15,4
ostatní 4,7

Zdroj: African Economic Outlook 2010

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl se podílel v roce 2009 43,1 % na tvorbě HDP a je tak největším odvětvím
svazijského národního hospodářství. Jeho výstup je však značně závislý jednak na zemědělské produkci,
která je však v posledních letech postižena suchem. Klíčovým odvětvím ekonomiky Svazijska je
cukrovarnický průmysl.

Těžební průmysl

Podíl těžebního průmyslu na tvorbě HDP od 60. let minulého století značně poklesl z 10 % na necelé 1 %.
Udržuje se pouze těžba uhlí v Lowveldu a kamenolomy pro místní potřebu.

4.4. Stavebnictví
Podíl tohoto odvětví poslední dobou vzrostl na necelých 7 %. Růst je především podporován investičními
aktivitami při stavbě silnic a v brzké době bude dále podpořen výstavbou vodní elektrárny na přehradě na
řece Komati a v rámci LUSIP (zavlažování).

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Zemědělství je velmi závislé na klimatických podmínkách.

V zemi jsou dvě formy vlastnictví půdy: (i) Swazi Nation Land (SNL) - 60 % půdy, v rámci které
půda patří králi a je kontrolována a přidělována náčelníky na základě tradičních dohod, je obdělávána
v rámci komunit a je na ní produkována kukuřice a chován skot. Sklizeň kukuřice je značně závislá na
klimatických podmínkách; (ii) Title Deed Land (TDL) - 40 % půdy, při které je půda v soukromém držení;
tato půda je převážně zavlažovaná a je komerčně využívána pro lesnictví, pěstování cukrové třtiny,
citrusů a ananasů a chov skotu.

Klesá podíl pěstování bavlny. V hlavních podnicích v rámci schématu TDL má podíl královská investiční
společnost Tibiyo Taka Ngwane.

4.6. Služby
Telekomunikační služby jsou stále v rukou státu - Swaziland Post and Telecommunications Corporation
(SPTC) a jejich výkon je dost špatný (v porovnání s většinou okolních jihoafrických zemí). Kvalitněji
se rozvinula síť mobilních telefonů operátorem Swazi MTN. Hustota mobilních přístrojů je 6,6 na 100
obyvatel.

Finanční služby v oblasti bankovnictví jsou ve Svazijsku relativně dobře rozvinuté, zejména
prostřednictvím jihoafrických bank Nedbank, Standard Bank, First National Bank a svazijské banky ve
státních rukou Swaziland Development and Savings Bank. Monopolní pojišťovací společností je soukromá
Swaziland Royal Insurance Corporation, která je ze 41 % vlastněna státem. Hlavním zdrojem pro
financování rozvojových a dalších projektů v soukromém sektoru je Swaziland Industrial Development
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Company (SIDC). Působí zde i královský investiční fond Tibiyo Taka Ngwane, který je občas klasifikován
jako rozvojový investiční fond.

Význam cestovního ruchu klesá. Hlavním zdrojem příjmů z turistiky v současné době jsou cesty
evropských turistů. Největším tour-operátorem v zemi je agentura Swazi Trails. Značně rozšířená je i tzv.
„vlaková“ turistika spojující luxusními vlaky různé země jižní Afriky a její transit přes Svazijsko (Rovos
Rail).

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
V rámci dopravní infrastruktury hraje významnou roli silniční doprava s velmi kvalitní sítí hlavních silnic. V
železniční dopravě je Swaziland Railway (SR) jednou z mála železničních dopravních společností v Africe,
která je zisková. Je to především díky tranzitní železniční dopravě do jihoafrických přístavů Durban a
Richards Bay, i když část dopravy v posledních letech na sebe stáhl mozambický přístav Maputo a tzv.
Maputo Coridor v JAR.  Hlavní leteckou linku mezi Manzini a Johannesburgem provozuje společný podnik
mezi svazijskou vládou a South African Airways Airlink Swaziland, který však byl zařazen na „černou
listinu" EU. Menší společnost provozuje linky mezi Manzini a Maputem a Durbanem.

V souvislosti s rozvojem průmyslu roste význam energetiky a také vodního hospodářství. Většina
elektrické energie je dovážena z JAR, zbytek je dodáván místními vodními elektrárnami.  

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Svazijsko je významným příjemcem rozvojové pomoci. Významným dárcem bilaterální oficiální rozvojové
pomoci (Official Development Assistance - ODA) je Japonsko. V rámci multilaterální pomoci je to
především EU, Africký rozvojový fond a OSN - technická pomoc .

ČR ve Svazijsku nerealizuje žádné bilaterální projekty financované z prostředků zahraniční
rozvojové spolupráce ČR.
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5. Finanční a daňový sektor

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

mld E 2010 2011 2012 2013
Příjmy 6831 7479 11899 12022
Výdaje 9990 9132 10754 12760
Čistý vládní dluh 1470 2593 2382 3131
Čistý vládní dluh
(% z HDP)

5,35 8,8 7,6 9,3

Zdroj: MMF, WEO

Fiskální rok začíná ve Svazijsku 1. 4. a končí 31. 3.

Devizové rezervy dosáhly v roce 2009 hodnoty 1,155 mld. USD.

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové
rezervy (za posledních 5 let)

 
 2010 2011 2012 2013

Běžný účet, mld
USD

-0,38 -0,34 0,01 -0,05

Běžný účet jako %
HDP

- 10,5 - 8,57 - 0,29 - 1,2

Zdroj: MMF, WEO

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Zahraniční zadluženost vlády dosáhla v roce 2010 hodnoty cca 559 mil. USD a nadále roste (novější čísla
nejsou k dispozici).

 

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Ve Svazijsku působí jihoafrické banky Nedbank, Standard Bank a First National Bank. Monopolní
pojišťovací společností je soukromá Swaziland Royal Insurance Corporation - www.sric.sz, která je ze
41 % vlastněna státem. Hlavním zdrojem pro financování rozvojových a dalších projektů v soukromém
sektoru je Swaziland Industrial Development Company - http://www.sidc.co.sz/. Působí zde i královský
investiční fond Tibiyo Taka Ngwane, který je občas klasifikován jako rozvojový investiční fond.

Bankovní trh je regulován centrální bankou Central Bank of Swaziland a finanční trh Ministerstvem
financí.

Trh s akciemi je provozován společností Swaziland Stock Exchange, která je napojena na Johannesburg
Stock Exchange z JAR.

5.5. Daňový systém
Daň z příjmu právnických osob činí 30 %. Pobočky zahraničních firem jsou zdaněny 37,5 % daní ze zisku.

http://www.sric.sz
http://www.sidc.co.sz/
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Daň z přidané hodnoty - základní sazba je 14 %.

Srážková daň z výplat dividend (pouze) nerezidentním akcionářům je 15 %.

Výběrem daní a cel je pověřen úřad Swaziland Revenue Authority - www.sra.org.sz

 

http://www.sra.org.sz
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6. Zahraniční obchod země

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka

 2005 2006 2007 2008 2009
Dovoz 1 525,3 1 640,5 1 509,1 1 816,8 1 320,2
Vývoz 1 843,7 1 931,2 1 626,7 1 941,2 1 580,1
Saldo - 318,4 290,7 117,6 124,4 259,9

Zdroj: Central Bank of Swaziland – Annual Report 2010 (přepočet průměrnými kurzy)

Obchodní bilance Svazijska se zeměmi EU je aktivní. Zemědělské produkty (hlavně cukr, nápoje a
potraviny a zelenina) představovaly 91 %celkového dovozu EU ze Svazijska v roce 2009. Hlavními
dovozními položkami z EU byly chemikálie a stroje. Hlavními dovozci ze zemí EU jsou Velká Británie a
Francie (70 % svazijského vývozu z EU), vývozci do Svazijska jsou pak Německo, Velká Británie a Itálie
(70 % svazijského dovozu z EU).

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
JAR je jasně nejvýznamnějším obchodním partnerem Svazijska. Svazijsko využívá výhod preferenčního
obchodně politického režimu s EU na základě dohody EU se zeměmi ACP (Africa, Caribbean, Pacific) a
s USA na základě AGOA.

Hlavní dovozci v roce 2009
Země Podíl v %

JAR 89
Tchaj-wan 3,5
Čína 1,5
Hong-kong 1,5
Japonsko 0,5

Hlavní vývozci v roce 2009
Země Podíl v %

JAR 68,2
USA 9,1
Čína 5,3
Mozambik 4,0
Zimbabwe 3,4

6.3. Komoditní struktura
Největší vývozní položkou v roce 2009 byly ostatní poživatiny, dále to byly spotřební hotové výrobky,
cukr, dřevitá buničina a citrusy a konzervované ovoce.

V dovozu byly v roce 2009 hlavními položkami stroje a zařízení, výrobky klasifikované dle materiálu,
potraviny a živá zvířata, chemikálie a chemické produkty a minerální paliva a maziva.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který
se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly.
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Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky
jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např.
Svazijska. S ohledem na SACU musí Svazijsko uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření
uplatňovaná SACU, dosud však žádná neuplatňovalo, protože žádné zboží podléhající těmto opatřením
nebylo dováženo přes svazijské hranice.

Při dovozu se uplatňuje prodejní daň 14 % (u tabákových výrobků a lihovin 25 %). Prodejní daň není
aplikována na produkty, které tvoří součást finálních výrobků pro obchod, jako např. dodávky pro
zemědělství (hnojiva, semena a pod.), zařízení závodů a stroje určené pro výrobu, základní potraviny
(mléčné produkty, kukuřice, chléb, maso, zelenina, cukr a sůl atd.

Všechny podnikové subjekty musí být registrovány, a to u Ministerstva podnikání a zaměstnanosti. Určité
dovozy (ojeté automobily, použité pneumatiky, oděvy, obuv, textil, minerální paliva a oleje, automobilní
součástky, zbraně, léky, zlato a ostatní drahé kovy, výrobky z divokých zvířat, určité zemědělské produkty
a elektrické přístroje) vyžadují dovozní povolení, kterou vydává Ministerstvo financí. Vývoz vyžaduje
předložení formuláře F178, který vystavuje banka vývozce, který uvádí hodnotu zboží (užívá se pro
kontrolu návratnosti peněžních prostředků za vyvážené zboží a také pro statistiku).

6.5. Ochrana domácího trhu
Zóny volného obchodu zatím ve Svazijsku nejsou.

6.6. Zóny volného obchodu
V současné době je Svazijsko členem těchto mnohostranných preferenčních ujednání:

• Celní unie SACU (Southern African Customs Union) - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko -
obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu)
pouze platbě DPH

• SADC (South African Development Community) - jedná se o oblast volného obchodu, která byla
založena SADC Trade Protocol, podepsaným v srpnu 1996. V současné době je volný obchod
položkami kategorie „A“(především zboží investičního charakteru). Zboží kategorie „B" (položky,
jejichž clo je významným zdrojem pro rozpočet) bude liberalizováno postupně do roku 2008 a
„C“ (citlivé položky) mezi roky 2008 a 2012

• COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) - Svazijsko je členem od založení v roce
1994, není však členem Zóny volného obchodu, založené v roce 2000. Byla jí poskytnuta derogace
členství v zóně na nereciproční bázi, a to s ohledem na závazky Svazijska vyplývající z členství v
SACU a jeho jednotného celního sazebníku

• Dohoda o volném obchodu mezi SACU a EFTA (2006)

Dále je Svazijsko součástí ujednání poskytujících nereciproční preference na dovoz zboží z
rozvojových zemí do EU a USA, a to:

• Prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) - nahrazující od 4. června 2009 obchodní
ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP

• AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi
Svazijskem a USA preferenční režim na dovoz do USA.
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7.1. Smluvní základna
Až do vstupu ČR do EU od 1. 5. 2004 nebyly mezi ČR a Svazijskem uzavřeny žádné bilaterální smluvní
dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou  Dohody z
Cotonou mezi EU (a jejími členskými státy) a zeměmi ACP (kam patří i Svazijsko). V oblasti e obchodně
politických vztahů byla ustanovení této dohody nahrazena prozatimní dohodu o hospodářském partnerství
(interim EPA), podepsanou 4. června 2009,  a výhledově mají být upravena plnohodnotnou EPA.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD
 2008 2009 2010  2011 2012 

Vývoz 26 136 101 86 540
Dovoz 73 74 199 239 306
Saldo -47 63 -98 -153 234

Zdroj: statistiky ČSÚ

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Svazijského království, téměř zanedbatelný. V roce 2012 bylo
saldo vzájemného obchodu z pohledu ČR aktivní.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Kód zboží SITC Název zboží Vývoz Dovoz
0 Potraviny a živá zvířata 12 66
2 Surové materiály,

nepoživatelné,
s výjimkou paliv

5 0

5 Chemikálie a příbuzné
výrobky

33 39

6 Tržní výrobky tříděné
hlavně podle materiálu

0 49

7 Stroje a dopravní
prostředky

50 2

8 Průmyslové spotřební
zboží

0 26

Celkem  100 182

Zdroj: statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Možnosti jsou prakticky ve všech strojírenských oborech (zejména pro cukrovarnictví). Důraz je
v současnosti kladen na dopravní infrastrukturu. Vzhledem k závislosti Svazijska na obchodu s JAR je
možno využít JAR jako reexportní zemi pro vývoz do Svazijska.
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7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Zastupitelský úřad nemá informace o existenci žádného joint-venture české a svazijské firmy.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
Ekonomický úsek neregistruje žádnou poptávku po českém zboží, ani nabídku na výrobní kooperaci.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
Svazijsko je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce, mj. od EU, kdy i Česká republika poskytuje
finanční prostředky prostřednictvím fondů EU.

ČR však ve Svazijsku nerealizuje žádný bilaterální rozvojový projekt.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
neevidujeme

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
viz kap 8.2 k zaměstnávání cizinců
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu
S ohledem na geografickou vzdálenost trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních nebo
jihoafrických zástupců, případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní
případy se doporučuje opatrnost při volbě platební podmínky.

Většina významnějších firem má úzké napojení na jihoafrické, případně jiné nadnárodní společnosti. Z
toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v zahraničí.

V oblasti podpory vývozu svazijského zboží působí Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu,
oddělení podpory obchodu (Trade Promotion Unit) s tímto kontaktem:

• e-mail: tpu@realnet.co.sz
• adresa: Ministry of Foreign Affairs and Trade, Trade Promotion Unit, P.O.Box 518, Mbabane
• telefon: +268-4045180/2 nebo 4041808/9, fax +268-4043833

Podporu přílivu zahraničních investic do Svazijska provádí Swaziland Investment Promotion
Authority (SIPA) s tímto kontaktem:

• e-mail: info@sipa.org.sz
• adresa: Swaziland Investment Prototion Authority, P.O.Box 4194, Mbabane
• telefon: +268-4040470/2/3/4, fax +268-4043374
• webová stránka www.sipa.org.sz

SIPA funguje jako agentura na podporu investic. V případě, že se český subjekt rozhodne založit vlastní
kancelář, reprezentaci či společný podnik ve Svazijsku, je možno využít služeb této investiční agentury.
SIPA je „one-stop“ centrum služeb pro zahraniční investory.

Navazováním kontaktů a zajišťováním programu pro zahraniční mise podnikatelů se zabývá
Swaziland Chamber of Commerce and Industry (Svazijská obchodní a průmyslová komora),
která má kontakty:

• e-mail: chamber@iafricaonline.sz
• adresa: Swaziland Chamber of Commerce and Industry, P.O.Box 72, Mbabane
• telefon: +268-4044408, fax: +268-4044258

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Při vyhledávání partnerů lze využít stále úplnějšího katalogu firmy Kompass, který je umístěn i na
internetových stránkách. Před realizací spolupráce je však ve svazijských podmínkách nezbytný osobní
kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Svazijsku a jedno setkání
v ČR).

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil byly v minulých letech zjednodušeny.  Zaměstnávaný
cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu ve Svazijsku. Pro jeho získání
musí předložit doklad potvrzující účel pobytu na území Svazijska, adresu přechodného bydliště ve
Svazijsku a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku.

Podrobné informace o formalitách pro zaměstnávání cizinců zde

mailto:tpu@realnet.co.sz
mailto:info@sipa.org.sz
http://www.sipa.org.sz
mailto:chamber@iafricaonline.sz
/Ministry of Enterprise & Employment
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8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
Právní úprava firemního práva je ve Svazijsku obsažena v zákoně o společnostech z roku 1912, ve znění
pozdějších předpisů. Tento zákon počítá se 4 formami společností:

(i) obchodní společnost - členství je omezeno na 20 osob;

(ii) zahraniční společnost - namísto podnikání skrze dceřinnou společnost, je zahraniční společnost
oprávněna podnikat prostřednictvím zřízení pobočky ve Svazijsku a je pak označována jako tzv. "externí
firma". V tomto případě je nutná registrace v obchodním rejstříku a splnění všech náležitostí dle zákona o
společnostech;

(iii) veřejná společnost;

(iv) soukromá společnost.

Nejčastější formou společností ve Svazijsku je soukromá společnost (s.r.o.)

Pro zřízení kanceláře, resp. založení obchodní společnosti ve Svazijsku je třeba splnit následující
podmínky:

• Registrace názvu firmy – vystavení certifikátu, že firma stejného jména ve Svazijsku dosud
neexistuje;

• Získání daňového přiznání ředitele společnosti;
• Zaplacení registračního poplatku u finančního úřadu;
• Určení statutu firmy - uzavření společné smlouvy, obsahující podmínky podnikání, na nichž se

společníci dohodli;
• Registrace v obchodním rejstříku;
• Žádost o obchodní licenci u ministerstva pro podnikání a zaměstnanost (cca 30 dnů)

 

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada
specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na dobré úrovni. Úspěšné uvedení
nového výrobku na svazijský trh znamená účinně využít výsledků průzkumu trhu. Veškeré propagační
materiály a technická dokumentace by měla být zpracována v angličtině.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou ve Svazijsku, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře nebo v sousední JAR, která je dobře seznámena s lokálními
zvyklostmi a právem.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Oblast veřejných zakázek je upravena vládním nařízením „Swaziland Government Stores Regulation“ z
roku 1975. Realizace zakázky musí být u nemovitého majetku, investičních projektů a kontraktů na práce
a služby, včetně najímání konzultantů, přes Central Tender Board řízený hlavním sekretářem Ministerstva
financí, nebo u movitého majetku a ročních kontraktů a individuálních objednávek přes Treasury Tender
Board. Na zboží a služby v hodnotě přes 500.000 E je vypisován tendr zveřejněním v tisku nebo přímým
vypsáním u „Crown Agents". Ve stavebnictví u tendrů pod 1 mil E jsou vždy preferováni svazijští
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dodavatelé, registrovaní u Ministerstva prací a stavebnictví. Dodavatelské tendry v hodnotě do 100 tis. E
jsou rezervovány pro svazijské dodavatele.

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Obchodní etika je na celkem dobré úrovni. Problémy českých exportérů může způsobit v budoucnosti
(nepřímo) stále napjatější situace v makroekonomické sféře, kdy spekulativní kapitál může ohrozit
měnovou stabilitu země. Za příčiny možných problémů v ekonomice je také možno označit vývoj inflace,
korupci, úroveň firemního managementu, politické vlivy okolních států a také vliv pandemie AIDS na další
rozvoj hospodářství.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
Svazijsko disponuje poněkud omezeným právním systémem - regulováno prostřednictvím 4 zákonů
z roku 1912 - 1936. Práva duševního vlastnictví nepožívají ve Svazijsku dostatečné právní ochrany.
Zejména je nutná novelizace autorského zákona. Svazisjké království přistoupilo k dohodě TRIPS.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP). Je možno
doporučit, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán akreditiv, potvrzený renomovanou
bankou.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Převážná většina veletrhů a výstav regionálního významu, kterých se účastní i swazijská podnikatelská
komunita resp. jihoafrické firmy s vazbami na Svazijsko, se odehrává v sousední JAR. Seznam naleznete
v kap. 8.10 Souhrnné teritoriální informace o Jihoafrické republice a/nebo na anglicko-jazyčných
stránkách: 

• SouthAfrica.info - South Africa expos calendar - http://www.southafrica.info/news/conferences/
calendar-exhibitions.htm

• http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_south-africa.html      

http://www.southafrica.info/news/conferences/calendar-exhibitions.htm
http://www.southafrica.info/news/conferences/calendar-exhibitions.htm
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_south-africa.html
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9. Investiční klima
Zákonem Swaziland Investment Promotion Act z r. 1998 byla zřízena agentura Swaziland Investment
Promotion Authority (SIPA) , která působí v oblasti podpory přílivu zahraničních investic.

Dalšími hráči jsou Swaziland Industrial Development Authority (SIDC), a také královský investiční fond,
klasifikovaný často jako rozvojový investiční fond Tibiyo Taka Ngwane. Zmíněné svazijské instituce
podporují příliv investic do zemědělství, zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu.

Pobídky existují především v oblasti daňových úlev, školení pracovníků apod. Viz přehled na stránkách
SIPA:
http://www.sipa.org.sz/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=40

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Přímé zahraniční investice jsou ve Svazijsku v zásadě vítány a investoři mohou investovat do kteréhokoliv
odvětví ekonomiky. Domácí investice jsou také podporovány prostřednictvím vytváření joint-ventures se
zahraničními investory a akcionářská struktura je závislá na příslušném odvětví.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
Svazijsko se v posledních letech profilovalo jako země s výrazným podílem investic, a to jak soukromého
či státního sektoru, tak přímých zahraničních investičních projektů.  

9.3. České investice v teritoriu
Ekonomickému úseku není známo, že by takové byly doposud realizovány.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
Svazijská oficiální místa lákají investory na následující výhody:

• bezpečné podnikatelské prostředí;
• dobrý přístup na trh v rámci SACU;
• dobrou strategickou polohu;
• ochrana investic;
• rozvinuté odvětví finančních služeb;
• atraktivní investiční pobídky;
• kvalifikovanou a snadno dostupnou pracovní sílu;
• institucionální podporu.

Perspektivní obory:

• telekomunikace
• cestovní ruch
• výrobní průmysl
• těžební průmysl

http://www.sipa.org.sz/index.php
http://www.sipa.org.sz/index.php
http://www.sidc.co.sz
http://www.tibiyo.com
http://www.sipa.org.sz/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=40
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9.5. Rizika investování v teritoriu
Malý trh, absolutistická monarchie.

Většina soukromých domácích úspor - zejména z penzijních fondů a pojišťoven - jsou investovány
do cenných papírů v JAR, kde finanční trhy nabízejí širší škálu služeb investorům.
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu
Očekává se, že oživení globální ekonomiky by mělo přinést zvýšení zahraniční poptávky, zvláště ze strany
evropských zemí a USA, což by mělo způsobit nárůst exportu především zpracovatelského průmyslu.

Z tohoto důvodu se značná pozornost věnuje diverzifikaci ekonomiky a rozvoji zpracovatelského
průmyslu, zpracování zemědělských produktů a také cestovnímu ruchu. Zásadní význam pro další vývoj
ekonomiky bude mít také vývoj pandemie HIV/AIDS ve Svazijsku.

Pro české firmy vyplývají z těchto rozvojových trendů možnosti ve spolupráci v oblasti vodního
hospodářství (zavlažování) a při případném rozvoji nových závodů na zpracování tuzemských
zemědělských produktů (především cukrovarnictví, papírenského průmyslu a celulózy).

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
Ve Svazijsku se pro rok 2011 neočekává významná událost, která by výrazně vybočovala z trendu
posledních let.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Současné trendy v hospodářství lze charakterizovat:

• modernizace energetiky a diverzifikace energetických zdrojů
• priorita podpory zahraničních investic
• důraz na rozvoj turistiky
• modernizace dopravní infrastruktury

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Svazijsko nabízí možnost spolupráce v celé řadě oborů. ČR by se mohla zaměřit na vodní hospodářství,
elektrárenství, veřejnou dopravu, moderní technologie.

 


