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1. Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu
• Mauricijská republika

1.2. Rozloha

2040 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2 a další drobné ostrovy)

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva

• Počet obyvatel: 1 331 155 (odhad červenec 2014). Zdroj
• Hustota na km2: 653 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení

• 0,66 % (odhad červenec 2014)

1.5. Národnostní složení
• 52 % - mauricijští Indové náboženství Hindu
• 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
• 17 % - mauricijští Indové muslimského náboženství
•  2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
•  2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější národnost)

1.6. Náboženské složení
• 52 % - hindu
• 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
• 17 % - muslimové
•  1 %  - ostatní (Číňané - budhismus)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Úřední jazyk: angličtina

Ostatní jazyky: všeobecně používanou řečí je francouzština a také kreolština (zjednodušená
francouzština s využitím výrazů z dalších jazyků původních otroků, jako např. jazyků z Afriky a
Madagaskaru), dále hindi, tamil, bhojpuri a urdu.

Zdroj:%20https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města

• ostrov Mauritius se dělí na 9 oblastí – Port Louis, Pamplemousses, Riviere du Rempart, Flacq, Grand
Port, Savanne, Riviere Noire, Plaines Wilhems a Moka;

• ostrov Rodrigues (ve vládě je jeden ministr zodpovědný za tento ostrov).

Hlavní město: Port Louis (149 000 obyvatel)

Další města: Beau-Bassin/Rose-Hill (95 tis.), Vacoas/Phoenix (93 tis.), Quatre-Bornes (75 tis.),
Curepipe (75 tis.), Port Mathurin (ostrov Rodrigues)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
• mauricijská rupie (MUR) - 100 centů
• směnný kurz k většině měn je možno ověřit na stránkách centrální banky www.bom.mu
• např. 10. června 2014 činil kurs MUR k EUR 40,1734 (nákup) a 41,6763 (prodej)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
• 1. ledna - Nový rok
• čínský jarní festival (pohyblivé)
• 1. února - svátek na památku zrušení otroctví
• Thaipoosam Cavadee (pohyblivé)
• Maha Shivaratree (pohyblivé)
• 12. března - státní svátek
• Ougadi (pohyblivé)
• Velký pátek (pohyblivé)
• 1. května - svátek práce
• 15. srpna - Nanebevzetí P. Marie
• Ganesh Chathurthi (pohyblivé)
• Divali (pohyblivé)
• Eid-Ul-Fitr (pohyblivé)
• 2. listopadu - svátek na památku příjezdu prvních otroků
• 25. prosince - svátek vánoční

Úřední hodiny:

• banky - pondělí až čtvrtek 9:15–15:15, pátek 9:15–17:15, v sobotu zavřeno;
• obchody - pondělí až sobota 9:30–17:30 (některé v sobotu odpoledne mají zavřeno), většina

obchodu je v neděli a o svátcích zavřena (různé dle města a oblasti);
• úřední hodiny institucí - pondělí až pátek 8:30–16:00 a v sobotu 9:15–11:15 (pouze soukromé

firmy);
• pošty - pondělí až pátek 8:00–16:00, sobota 8:00–11:45 (známky se prodávají pouze na poštách,

případně jsou k dispozici na recepci ve velkých hotelích).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Mauricius je směsicí evropských a asijských, především indických, zvyklostí při obchodních jednáních.
Převažující je indický styl jednání s ohledem na významnou část populace pocházející z Indie, a to jak
hinduistický, tak i muslimský. Oproti jednání v Indii a Pákistánu je však daleko více ovlivněn evropským

http://www.bom.mu
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stylem, zvláště francouzským. Přestože byl Mauricius britskou kolonií, značný vliv, a to i jazykový,
zanechali původní kolonizátoři z Francie. Z tohoto důvodu je preferován při jednáních francouzský jazyk
oproti anglickému, který však všichni také ovládají. Nepsaným lidovým jazykem je místní kreolština, což
je základem zjednodušená francouzština s prvky z dalších jazyků, především původních otroků z Indie,
Madagaskaru a dalších afrických zemí. Významná část podnikatelů je čínského původu, především
z jihozápadní Číny.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. Doporučuje se uzavřít cestovní pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Viz také stránka MZV ČR k cestování na Mauricius.

Cestující starší 18 let mohou bezcelně dovézt: 250 g tabáku (doutníků nebo cigaret), 2 litry vína nebo
piva, 1 litr destilátu. Rostliny, semena, čerstvé ovoce a květiny musí být deklarovány celním úřadům a
podléhají prohlídce. Dovozní povolení musí být obdrženo od Ministerstva zemědělství Mauricia před jejich
dovozem. Tatáž dovozní procedura platí pro zvířata, která musejí projít karanténou.
Povinná směna valut není zavedena.
Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin.
Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.

Cestovatelé při příletu mohou mít 700 MRs a při odletu 350 MRs. Není omezeno množství cizí měny
přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). Na Mauriciu
jsou akceptovány především debetní/kreditní karty VISA a MasterCard.

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

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

Mezinárodní provolba na Mauricius je: +230

Roční teploty:

• letní měsíce (od listopadu do dubna) od 25oC do 33oC na pobřeží a od 20oC do 28oC na centrální
plošině, teplota moře 27oC;

• zimní měsíce (od května do října) od 18oC do 24oC na pobřeží od od 13oC do 19oC na centrální
plošině, teplota moře 22oC.

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

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

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/mauricius/cestovani/visa.html
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1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města

Adresa ZÚ:

Na Mauriciu se nenachází zastupitelský úřad ČR, akreditováno je velvyslanectví sídlící v Jihoafrické
republice:

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: Ing. Blanka Fajkusová, PhD., velvyslankyně

Ekonomický úsek: Ing. 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`

Adresa honorárního konzulátu na Mauriciu:

Honorary Consulate of the Czech Republic
St. James Court Building, Ground Floor
St. Denis Street
Port Louis
Tel: 00230-2119200, 2116640, 2116156
Fax: 00230-2115388
E-mail: PortLouis@honorary.mzv.cz, aeromru@intnet.mu

Honorární konzul: Mr. Dhannylall Anand Jugroo

Na Mauriciu není žádné zastoupení dalších českých institucí jako Česká centra nebo CzechTrade.

Kontakty na Delegaci Evropské unie na Mauriciu:

Delegation of the European Union

fyzická adresa: 8th Floor, St. James Court, St Denis Street, Mauritius
poštovní adresa: PO Box 1148, Port Louis, Mauritius

Tel: +230 2071515
Fax: +230 2116624

Email: Delegation-mauritius@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/mauritius/about_us/contacts/index_en.htm

 

mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
mailto:PortLouis@honorary.mzv.cz
mailto:aeromru@intnet.mu
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1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
Tísňové volání:  policie, hasiči, záchranná služba -  999 a požádat o spojení na žádanou službu

1.18. Internetové informační zdroje
The Government of Mauritius - vládní stránky, rozcestník na jednotlivá ministerstva

BOI (Board of Investment) - investiční agentura

BOM (Bank of Mauritius) - centrální banka

SIC (State Investment Corporation) - 

SMIDO (Small and Medium Development Organisation) - rozvoj malého a středního podnikání

IVTB (Industrial and Vocational Training Board) - transformován na Institute of training an development -
www.mitd.mu

UOM (University of Mauritius)  

UTM (University of Technology, Mauritius)

1.19. Adresy významných institucí
• kontakty a informace o mauricijském trhu: Mauritius Chamber of Commerce and Industry
• podpora vývozu mauricijského zboží: Enterprise Mauritius
• bezcelní sklad: Mauritius Freeport Authority (MFA)

 

http://www.gov.mu
http://www.boimauritius.com/
http://bom.intnet.mu/
http://www.stateinvestment.com/
http://www.sehda.org/
http://www.ivtb.mu/
http://www.uom.ac.mu/
http://www.utm.ac.mu/
http://www.mcci.org/
http://sourcemauritius.com/
http://www.efreeport.com/


SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauricius

7/24 © Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

2. Vnitropolitická charakteristika

2.1. Stručná charakteristika politického systému
Státní správa má 3 stupně - celonárodní centrální vláda, oblastní vlády a místní správní orgány. Výkonnou
moc má centrální vláda, kterou řídí předseda vlády.
Parlament, Národní shromáždění - NS (National Assembly) má jen jednu komoru - 62 křesel volených
ve 20 tříčlenných volebních obvodech na ostrově Mauricius a jednom dvoučlenném volebním obvodě na
ostrově Rodrigues a dále maximálně 8 tzv. „best losers" jmenovaných tak, aby byla zajištěna adekvátní
reprezentace každé etnické skupiny.

Příští volby se mají konat v r. 2015. V současné době je politická situace charakterizována "standardními"
rozpory mezi vládou a opozicí, popř. i v rámci vládní koalice. Diskutuje se prozatím bez konkrétních
návrhů o možné reformě volebního systému (ústup od "best losers" principu ve prospěch částečně
proporčního systému či zavedení referenda).
V červenci 2012 se funkce prezidenta ujal Rajkeswur Purryag (viz dále kap. 2.2 - Hlava státu).

V květnu 2010 proběhly na Mauriciu předčasné volby. Účast byla 77,82% z téměř 880.000 registrovaných
voličů. Africká unie (AU) a Jihoafrické rozvojové společenství (SADC) vyslaly volební pozorovatele a
zatímco SADC došlo k závěru, že volby byly svobodné a spravedlivé, AU oznámila, že volby byly dobře
organizované, ale zdůraznila, že je třeba lépe dohlížet na identifikaci voličů, aby se zabránilo jakémukoli
nebezpečí podvodu.

41 křesel získala Aliance pro budoucnost premiéra Ramgoolama (Alliance of the Future). The Alliance
of the Heart získala 18 křesel. Zbytek se rozdělil mezi malé strany. Hnutí The Rodrigues Movement a
Mauritian Solidarity Front (FSM) získala po jednom křesle.
Všech 10 kandidujících žen bylo zvoleno. (Volby do NS jsou maximálně každých 5 let.)

K hlavním politickým stranám patří (dle voleb v roce 2010):

• Mauritius Labour party (MLP) - hlavní strana současné vládní koalice;
• Mouvement socialiste mauricien (MSM) - člen vládní koalice;
• Parti mauricien social de démocrate (PMSD) -  člen vládní koalice;
• Mouvement militant mauricien (MMM) - hlavní opoziční strana (Paul Berenger);
• Parti mauricien Xavier-Luc Duval (PMXP);
• Mouvement rodriguais (MR);
• Mouvement militant socialiste mauricien (MMSM);
• Rassemblement pour la réforme (RPR);
• Mouvement républicain

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
Prezident: Rajkeswur Purryag (od 21.7.2012)

Prezidenta volí parlament a jmenuje předseda vlády na 5 let a má pouze ceremoniální funkci, prakticky
nevykonává téměř žádné pravomoci.

2.3. Složení vlády
předseda vlády: Dr. Navinchandra Ramgoolam

Seznam mauricijských ministerstev s odkazy na jejich stránky naleznete na adrese: http://
www.gov.mu/English/GovernmentBodies/Pages/Ministries.aspx

http://www.gov.mu/English/GovernmentBodies/Pages/Ministries.aspx
http://www.gov.mu/English/GovernmentBodies/Pages/Ministries.aspx
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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)
• Commonwealth
• Jihoafrické společenství rozvoje (SADC)
• Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA)
• Komise indického oceánu (IOC)

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
• Marrákešská dohoda o založení WTO z 15. 4. 1994 a další dohody v rámci WTO
• 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, Demokratická republika Kongo a Seychelly).

• Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) - podepsaná na Mauriciu dne
29.8.2009 mezi EU a Mauriciem, Madagaskarem, Seychelly a Zimbabwe (tzv. skupina ESA EPA)
a aplikovaná od 14.5.2012, nahrazující dohodu z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP v obchodních
aspektech (pozn. jednání o plnohodnotné EPA dosud probíhají)

• COMESA

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic - podepsána v roce 1999, vstoupila v platnost od 27. 4.
2000

Pro vzájemné vztahy ČR a Mauricia je také relevantní tzv. Dohoda z Cotonou (Dohoda o partnerství mezi
EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku na straně druhé).
V obchodních vztazích je pak od roku 2009 relevantní prozatímmní (interim) dohoda o hospodářském
partnerství s EU.

http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/r12101_cs.htm
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4. Ekonomická charakteristika země

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Ekonomika Mauricia dobře odolává přetrvávajícím globálním nepříznivým ekonomickým podmínkám,
přestože dosahuje tempa růstu, které je oproti minulosti trochu pomalejší. V r. 2013 dosáhl růst reálného
HDP  3,3% a v roce 2012 3,4 %. Předpovědi na období 2014 a - 2015 poukazují na postupné oživení a
postupné mírné zrychlení tempa růstu na 3,5 % (2014) a 4,1 % (2015). Zdroj: Africká rozvojová banka
(AfDB).

Částečné zpomalení růstu po roce 2008 bylo výsledkem poklesu výkonu domácího textilního a oděvního
průmyslu a slabšího výkonu sektoru cukrovarnictví. 

Obchodní bilance Mauricia je chronicky pasivní; celkové dovozy převyšují vývozy (pozn.: v bilaterálním
obchodě s ČR je tomu naopak).  

V roce 2013 předstihl Mauricius JAR a stal se podle AfDB nejkonkurenceschopnější ekonomikou v regionu
subsaharské Afriky.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
V tabulce jsou uvedeny základní makroekonomické ukazatele mauricijské ekonomiky za poslední 4
fiskální roky (hodnoty v USD jsou přepočítány průměrnými ročními kurzy, růst HDP je uváděn na základě
údajů v MRs):

Základní makroekonomické ukazatele za poslední 4 roky
Ukazatel MJ 2010 2011 2012 2013

HDP v běžných
cenách

mld USD 9,706 11,244 11,466 12,121

HDP na
obyvatele

USD 7562,4 8725,3 8800 9306,5

růst HDP % 4,1 3,8 3,295 3,718
míra inflace % 6,121 4,867 3,17 6,0
míra
nezaměstnanosti

% 7,8 7,9 8,0 7,977

průměrný kurz MRs/USD 31,3 29,4 29,9  

Zdroj: MMF, WEO databáze (2012 a 2013 jsou odhady) 

Meziroční přírůstky jednotlivých odvětví mauricijského hospodářství vzhledem k HDP (2012) v roce 2013

Odvětví hospodářství (%)

zemědělství, lesnictví a rybolov +6

zpracovatelský průmysl +2,1

EPZ 2,3

http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mauritius/
http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mauritius/
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stavebnictví -7,7

obchod +3,8

stravování a ubytování +2,5

doprava a telekomunikace +8,2

bankovní a finanční služby +5,5

ostatní podnikání (reality, leasing) +2,8

Zdroj: Bank of Mauritius, výroční zpráva 2013

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Mauricijský zpracovatelský průmysl je členěn na 3 sektory - cukrovarnictví, exportní výrobní zóny (EPZ) a
„ostatní zpracovatelský průmysl”.

Hlavními trhy pro mauricijské zboží z EPZ byly USA, Francie a Velká Británie.

Hlavními zdroji pro dovoz do EPZ jsou Indie, Čína, Hongkong, Francie, JAR a Itálie. Investiční aktivity v
EPZ v posledních letech stagnovaly, neboť řada investorů odešla s ohledem na výhodnější podmínky pro
export v rámci AGOA do jiných států v Africe (především Madagaskar)

Podíl „ostatního zpracovatelského průmyslu” naproti tomu v předchozích 8 letech vrostl z 8,9 % v
roce 2002 na 12,6 %. Investice do tohoto sektoru mírně vzrostly, především v souvislosti s rozvojem
informačních a komunikačních technologií (ITC). Pro výstavbu ITC podniků je pak využívána půda
uvolněná v důsledku restrukturalizace cukrovarnického průmyslu a pěstování cukrové třtiny.

 Cukrovarnictví  předpokládá zejména zpracování vypěstované cukrové třtiny; tato problematika bude
podrobněji popsána v kapitole „Zemědělství”.

4.4. Stavebnictví
Stavebnictví v roce 2012 meziročně pokleslo o  7,7 % (.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Zemědělství se všeobecně člení do dvou základních oborů - pěstování a zpracování cukrové třtiny
a ostatní zemědělská produkce. V roce 2012  vykázalo zemědělství meziroční růst o 6.Pěstování a
zpracování cukrové třtiny má značné tradice a prakticky je možno říci, že Mauricius byl určitou dobu
(zvláště v období koloniální nadvlády Francie a poté V. Británie) monokulturní zemí s výhradním
pěstováním cukrové třtiny. V období existence otrokářství pak byly na Mauricius přiváženi otroci z
okolních zemí (Madagaskar, Afrika, Indie) pro práci na třtinových plantážích a při zpracování cukrové
třtiny. Postupně však došlo k zastarání strojního vybavení cukrovarů a produkce cukru se stala méně
rentabilní (extrakce cukru je 11,15 %) a dostala se pod silný konkurenční tlak hlavních světových
producentů (Brazílie, Thajsko atd.).

V současné době je většinová produkce cukru vyváženo do EU. Původně v rámci preferenčního tzv.
„Protokolu o cukru” (Sugar Protocol) a do roku 2013 pod tzv." Accompanying Measures for Sugar Protocol
Countries".
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4.6. Služby
Nejvýznamnější oblastí služeb na Mauriciu je obchod, a to především zahraniční, což vyplývá ze samotné
podstaty ekonomiky, která je značně exportně orientovaná a na druhou stranu prakticky všechny
suroviny a komponenty pro exportní výrobu, mimo cukrovou třtinu, musí být dováženy. Podíl obchodu na
HDP je 12 %.
Jedním z nejdůležitějších sektorů mauricijské ekonomiky je cestovní ruch. Zaměstnanost v roce 2010
stoupla oproti roku 2009 z 33,4 tis. na 36,3 tis. pracovníků. Značně však stouply příjmy z cestovního
ruchu a k nárůstu počtu turistů. Nejvíce turistů přijíždí z Evropy, roste však podíl turistů z Asie a z Ruska.

V posledních letech dochází k výraznému rozvoji sektoru finančních služeb, který pokračuje v expanzi
do zahraničí, především do afrických států, a je tak schopen zajistit pro firmy z třetích zemí financování
projektů ve východo- a jihoafrických zemích. Jeho podíl na tvorbě HDP v roce 2009 činil 23,5 %.

Dalším významným sektorem služeb je podnikání v oblasti realit, leasingu a ostatní podnikatelské
aktivity. Nárůst výkonů tohoto sektoru není tak výrazný jako u bankovních služeb a dosáhl v roce 2009
11,9 %.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Oblast dopravní infrastruktury hraje v rámci mauricijské ekonomiky také velmi významnou roli, což
především souvisí s nutností zajišťovat přepravu jak vyváženého a dováženého zboží (námořní a letecká
doprava) a turistů (převážně letecká). Ve vnitrostátní dopravě dominuje silniční doprava. V posledních
letech se významně rozvíjí obor telekomunikací, do jehož rozvoje současná vláda značně investuje.

V souvislosti s rozvojem průmyslu roste význam energetiky a také vodního hospodářství, zvláště s
ohledem na rostoucí spotřebu elektrické energie, paliv a vody. Také v tomto sektoru se v poslední době
realizují významné investiční akce.

Do budoucna bude i nadále hrát významnou roli čištění a úprava vody vzhledem k jejím omezeným
zdrojům na Mauriciu. V oblasti energetiky bude stoupat v budoucnosti výroba v kogeneračních jednotkách
při spalování bagasy a uhlí.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
S ohledem na skutečnost, že v roce 2009 byl dosažen HDP na hlavu ve výši 5.358 USD, má Mauricius
jako země se středními a rostoucími příjmy na hlavu obyvatelstva problémy se získáváním zahraniční
rozvojové pomoci, která tak v posledních letech značně poklesla.

Mauricius patří do skupiny malých ostrovních rozvojových zemí.
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5. Finanční a daňový sektor

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

mld M rupií 2010 2011 2012 2013
Příjmy 65479 69223 73773 82795
Výdaje 75049 50967 50290 49991

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, databáze WEO (2013 projekce)

Fiskální rok začíná na Mauriciu 1.7. a končí 30.6. Státní rozpočet býval chronicky schodkový. 
Hrubý státní dluh v absolutním vyjádření vzrostl ze 151178 mld. rupií v r. 2010 na 173273 mld. rupií v r.
2012, zatímco v relativním vyjádření v poměru k HDP stagnuje kolem 50 %.

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

Platební bilance v mil. USD
 2010 2011 2012 

Běžný účet -797 - 1055 - 1379
·       Zboží - 1797 -2060 -2455
·       Služby 712 781 945
Kapitálový a finanční
účet

411 1882 1365

Devizové rezervy 3283,5 2772,3 2898,7

Zdroj: Bank of Mauritius (přepočet průměrnými kurzy)

 

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Celková zahraniční zadluženost veřejného a soukromého sektoru dosahovala v roce 2012 hodnoty 5,2
mld USD.

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

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

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

https://www.bom.mu/Default.asp?id=20002
https://www.bom.mu/Default.asp?id=20002
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5.5. Daňový systém
Mauricius má jednu z nejnižších daňových zátěží na světě se základní jednotnou daňovou sazbou 15%.
Zdanění se řídí zákonem o dani z příjmů (Income Tax Act) a souvisejícími právními předpisy. Výběr daní a
cel zajišťuje daňový a celní úřad MRA - Mauritius Revenue Authority.

http://mra.gov.mu/index.php/taxation/principles
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6. Zahraniční obchod země

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

mil. M rupií 2010 2011 2012
Dovoz 134882 147815 160982
Vývoz 69550 73586 160982
Saldo - 65332 -74229 - 80623

Zdroj: Statistický úřad - http://statsmauritius.gov.mu

Zahraniční obchod hraje významnou roli pro mauricijskou ekonomiku, což dokumentuje vysoký poměr
zbožového obchodu k HDP. Obchodní bilance Mauricia je chronicky pasivní, což vyplývá z nedostatku
místních surovin pro zpracovatelský průmysl a z monokulturního zemědělství (cukrová třtina). Pasivní
bilance obchodu se zbožím je částečně kompenzována aktivní bilancí služeb.

Většina tuzemské výroby je vyvážena, přičemž oděvy a textil představují až 56 % devizových příjmů ze
zbožového exportu, následované vývozem cukru s 18 % devizových příjmů. Nejvýznamnějšími dovozními
položkami jsou stroje a dopravní technika, textilní výrobky a potraviny. V obchodně politickém režimu
existují 2 silné trendy, jednak je to přetrvávající vysoká ochrana domácího trhu pro mauricijské výrobce,
kteří na něj dodávají, a jednak dostávají vývozní podniky značné podpory pod různými programy, jako
např. program Exportní výrobní zóny (EPZ).

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
EU je hlavním obchodním partnerem Mauricia, hlavně odběratelem cukru. Dříve prostřednictvím Protokolu
o cukru („Sugar Protocol“), na jehož základě mohl Mauricius dodávat cukr do EU za garantované ceny,
které jsou vyšší než světové. Do roku 2013 pak platily tzv. "Accompanying Measures for Sugar Protocol".
Současně je EU trhem pro značnou část mauricijského vývozu oděvních a textilních výrobků. Země EU
dodávají na Mauricius třetinu dovozního zboží. Hlavními vývozními zeměmi jsou V. Británie, Francie a
USA. Přesun některých výrobních kapacit do okolních zemí z důvodu levnějších výrobních nákladů a
rozvoje regionální spolupráce přispěl k rozvoji obchodu s některými zeměmi východní a jižní Afriky,
především Madagaskaru, kam se z Mauricia vyvážejí polotovary a vlákna. Dovozní zdroje jsou více
diverzifikovány s největšími partnery ČLR, JAR, Francií a Indií.

Hlavní vývozní země
Země Vývoz (FOB) v mil. USD

Velká Británie 683,60
Francie 290,38
USA 195,28
Belgie 48,72
Itálie 47,42
Madagaskar 32,61

Zdroj: Mauricijská obchodní a průmyslová komora, Statistiky 2010

Hlavní dovozní země
Země Dovoz (CIF) v mil. USD

ČLR 310,65
Jihoafrická republika 282,39
Francie 263,26
Indie 242,54
Bahrajn 125,11
Finsko 124,01

http://statsmauritius.gov.mu
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Německo 119,91
Saudská Arábie 117,85
Spojené Arabské Emiráty 115,81
Japonsko 112,49

Zdroj: Mauricijská obchodní a průmyslová komora, Statistiky 2010

6.3. Komoditní struktura
Největšími vývozními položkami jsou oděvy a oděvní součásti a dále cukr, dovozními položkami pak
bavlna, minerální paliva a oleje a stroje a mechanická strojní zařízení, elektrické stroje a dopravní
prostředky.

Hlavní vývozní položky (mil. USD)
Kapitola HS Název Vývoz (FOB)

16 Výrobky z ryb 106,81
17 Cukr 348,83
61 Oděvy a oděvní součásti pletené

nebo háčkované
459,57

62 Oděvy a oděvní součásti nepletené
a neháčkované

199,57

71 Perly, drahokamy, bižuterie 76,48

Zdroj: Mauricijská obchodní a průmyslová komora, Statistiky 2010

Hlavní dovozní položky (mil. USD)
Kapitola HS Název Dovoz (CIF)

03 Ryby 142,42
04 Mléčné výrobky, vejce apod. 73,23
10 Obiloviny 86,88
27 Minerální paliva a oleje 640,29
39 Plasty a výrobky z nich 63,51
52 Bavlna 112,67
71 Perly, drahokamy, bižuterie 82,21
84 Kotle, stroje a mechanická zařízení 306,25
85 Elektrické stroje a zařízení 460,43
87 Vozidla jiná než železniční 128,93

Zdroj: Mauricijská obchodní a průmyslová komora, Statistiky 2010

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Při dovozu jakéhokoliv zboží je nutno projít celním odbavením, při vývozu vyplnit exportní deklaraci.

Dovoz některých položek je zcela zakázán: http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/import/
prohited-goods

Informace pro podnikatele o postupu při dovozu zboží na Mauricius naleznete zde:
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/import/commercial-importers

Dovozní povolení od příslušných mauricijských úřadů jsou vyžadována u následujících položek:

• Potraviny - ministerstvo zdravotnictví

http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/import/prohited-goods
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/import/prohited-goods
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/import/commercial-importers
http://health.gov.mu/English/Pages/default.aspx
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• Zemědělská produkce (ovoce, zelenina, květiny, semínka) - ministerstvo zemědělství a potravinové
bezpečnosti

• Léky - tzv. Government Pharmacist
• živá zvířata – veterinární / karanténní řízení
• tabák – Tobacco Board
• čaj  – Tea Board
• hračky a některé další spotřební položky (např. železné tyče, elektrické kabely) - Mauricijský

normalizační úřad (Mauritius Standards Bureau)

Informace o celních sazbách:  http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/tariff-information

Informace pro cestující na Mauricius: http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/
travellers

6.5. Ochrana domácího trhu
Aktuálně uplatňované překážky v přístupu na trh lze nalézt na stránkách Evropské komise,databázi
Market Access Database.

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

• COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) - jedná se o oblast volného obchodu s
postupným odstraňováním celních překážek mezi členskými zeměmi, která se má časem rozvinout
do celní a měnové unie. Oblast volného obchodu (FTA) byla vyhlášena od 31. 10. 2000. Zboží, které
podléhá preferenčnímu režimu na základě této dohodu, musí mít COMESA osvědčení o původu zboží,
řádně vystavené v zemi původu.

• SADC (South African Development Community) - také se jedná 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.

• IOC (Indian Ocean Commission) - má pět členů - Komory, Madagaskar, Mauritius, Reunion a
Seychelly. Přijatý „Integrated Regional Programme for the Development of Exchanges" (PRIDE)
má za cíl podporovat volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly mezi členskými zeměmi.
Plně byly realizovány zásady volného obchodu mezi Mauriciem a Madagaskarem. Toto regionální
seskupení je finančně podporováno EU.

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

• Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) - podepsána v roce 2009 a v
platnosti od roku 2012; nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP

• AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem, oděvy a cukrem
uplatňován mezi Mauriciem a USA preferenční režim na dovoz do USA.

http://agriculture.gov.mu/English/Pages/default.aspx
http://health.gov.mu/English/Departments-Parastatals/National-Pharmacovigilance-Committee/Pages/About-Us.aspx
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/tariff-information
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/travellers
http://www.mra.mu/index.php/importexport-a-others/travellers
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7.1. Smluvní základna
Samostatný smluvní dokument v obchodně politické oblasti nebyl sjednán. Po vstupu ČR do EU se ČR
stala smluvní stranou  Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. V květnu 2012 vstoupila v platnost
mezi EU a Mauriciem prozatímní dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) nahrazující
obchodní ustanovení výše zmíněné Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

Jediným platným bilaterálním dokumentem v ekonomické oblasti mezi ČR a Mauricijskou republikou
je Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1999, která je v platnosti od 27. 4. 2000.
V současné době se projednává její úprava s ohledem na členství ČR v EU. Jedná se také o možném
uzavření dohody o výměně daňových informací pro dovozní účely a o dohodě o leteckých službách.

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

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD

 2010 2011 2012 2013 2014 (I-III)

Vývoz 4 914 5 426 5 300 6 409 1 408

Dovoz 19 591 10 116 20 405 29 096 7 690

Saldo -14 677 -4 690 -15 105 -22 687 -6 282

Zdroj: statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vzájemný obchod jak z pohledu ČR, tak i Mauricijské republiky, dosahuje relativně nízkých hodnot. V r.
2007 vzrostl obrat na 15,5 mil. USD a maxima dosáhl v r. 2013 na úrovni 35,5 mil. USD. Od r. 2004 je
bilance pro ČR záporná, tj. dovoz z Mauricia převyšuje český vývoz na tento ostrov.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
V roce 2013 se mezi hlavními položkami českého vývozu na Mauricius objevovaly reaktory, kotle,
přístroje mechanické (4,9 mil.USD), přístroje el. záznamu, zvuku a TV obrazu (0,9 mil. USD), a výrobky
automobilového průmyslu (79 tis. USD). Ve stejném období ČR dovezla zejména oděvy a módní doplňky
(24,1 mil. USD), ryby a mořské živočichy (3,8 mil. USD) a cukr a cukrovinky (1,1 mil. USD).

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Jako perspektivní je možno vidět zařízení pro modernizaci existujících cukrovarů (vláda Mauricia věnuje
značnou pozornost zefektivnění výroby cukru, především cestou zvyšování technické úrovně cukrovarů,
což současně povede k rušení značně nerentabilních provozů), ekologická zařízení na čištění odpadních
vod a úpravny vody (zvýšení ochrany životního prostředí patří opět k důležitým cílům vlády na Mauriciu, a
to zvláště s důrazem na čištění odpadních vod u měst a turistických resortů), strojní vybavení (tiskařské
stroje, nástroje), spolupráce v oblasti informačních technologií, spotřební zboží (především sklo,
porcelán) a dodávky českého chmele a sladu.
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Dále jsou možnosti při spolupráci na 3. trzích, především prostřednictvím mauricijského svobodného
přístavu a EPZ a ve spolupráci s mauricijskými finančními institucemi.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Zastupitelský úřad nemá ověřené informace o žádném joint-venture české a mauricijské firmy.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci

• lékařské přístroje, zařízení
• ITC

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

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
není evidována

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Cizinci ve věku od 20 do 60 let na Mauriciu mohou zpravidla pracovat v oblastech, ve kterých není
dostatek domácí kvalifikované pracovní síly. Informace o dalších podmínkách a o postupu žádosti o
pracovní povolení jsou dostupné na stránkách příslušné organizace v systému ministerstva práce,
průmyslových vztahů a zaměstnanosti.

http://empment.labour.gov.mu/English/Pages/howtoapplyforworkpermit.aspx
http://empment.labour.gov.mu/English/Pages/howtoapplyforworkpermit.aspx
http://empment.labour.gov.mu/English/Pages/othermainconditions.aspx
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu
Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně
podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost
při poskytování platební podmínky - nejlépe neodvolatelného akreditivu.

Získat potřebné kontakty a informace o mauricijském trhu může pomoci Mauritius Chamber of Commerce
and Industry. Při této obchodní a průmyslové komoře je také rozhodčí soud, který řeší případné spory,
aniž by bylo nutno řešit záležitost u příslušného soudu. Jinak je na Mauriciu velmi dobrá vymahatelnost
práva.

V oblasti podpory vývozu mauricijského zboží působí Enterprise Mauritius, která založila zahraniční
kanceláře v USA, Francii, V.Británii, Indii, Madagaskaru a Tanzanii.

Pro vývoz na třetí trhy je možno využít bezcelního skladu na Mauriciu, který je jednak umístěn u přístavu
v Port Louis a jednak u mezinárodního letiště a je řízen úřadem Mauritius Freeport Authority (MFA),
který také zřídil tzv. Trade and Marketing Centre pro rozvoj „e-business" aktivit. Kontakt je - e-mail:
mfa@freeport.gov.mu , webová stránka: http://www.efreeport.com . V rámci svobodného přístavu je
také výstavní areál, kde se pořádají národní výstavy jednotlivých zemí. Tradiční mezinárodní výstavy a
veletrhy se na Mauriciu nekonají.

Aktivity v rámci Exportní výrobní zóny řídí Export Processing Zones Development Authority (EPZDA). V
rámci této zóny je možno zřídit výrobní závod, který bude např. kompletovat komponenty ze zahraničí
a poté je bude vyvážet do třetích zemí, především do Afriky. V tomto případě je dovoz komponentů
osvobozen od cla s tím, že finální výrobky musí být vyvezeny. Na zahraniční investice v této zóně jsou
poskytovány další investiční podpory (daňové úlevy a pod.).

V případě, že se český subjekt rozhodne založit vlastní kancelář, reprezentaci či společný podnik na
Mauriciu, je možno doporučit využití služeb Invest Mauritius, která byla založena jako agentura pro
podporu zahraničních investic na Mauriciu a její součástí je tzv. „one-stop shop" za účelem pomoci
zahraničním zájemcům při investování na Mauriciu a také podávání informací o procedurách při zakládání
společných podniků.

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Mauricijský trh je trhem poměrně vyspělým. Na trhu jsou přítomny všechny nejvýznamnější světové
firmy a ty určují i mantinely pro exportní expanzi českých firem. Preciznost a solidnost ve vzájemné
spolupráci jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost
napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Zaměstnanecká divize funguje pod záštitou Ministerstva práce, průmyslových vztahů a zaměstnanosti, viz
také subkapitola o podmínkách práce pro občany ČR v předchozí kapitole.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
Moderní podnikatelské prostředí je na Mauriciu regulováno tzv. zákonem o usnadnění podnikání zákona.
Poskytuje rámec, který umožňuje všem podnikům, aby mohly začít provoz na základě dodržování
komplexních a jasných pokynů. Jejím cílem je také usnadnit vstup zahraničních investorů, stejně jako
získání zahraničních talentů, know-how, nápadů a technologie.

Nové malé podniky mohou začít své obchodní aktivity do tří pracovních dnů od podání žádosti o povolení
k podnikání.

http://www.mcci.org
http://www.mcci.org
http://www.enterprisemauritius.biz/
mailto:mfa@freeport.gov.mu
http://www.efreeport.com
http://www.mbendi.com/company/export-processing-zones-development-authority-33077rt-Processing-Zones-Development-Authority.aspx
http://labour.gov.mu/English/Pages/default.aspx
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Blíže na webových stránkách Mauricijské obchodní komory
Doporučujeme také návody na stránkách odboru pro obchodní společnosti Ministerstva financí a
ekonomického rozvoje: http://companies.gov.mu/English/Pages/default.aspx

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

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

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

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

Vedle Úřadu pro veřejné zakázky, který spadá pod Ministerstvo financí a hospodářského rozvoje: http://
ppo.gov.mu/English/Pages/default.aspx

Dohlíží na tuto oblast také Centrální rada pro veřejné zakázky (na následujícím odkaze naleznete popis
procesu zadávání veřejných zakázek na Mauriciu): http://cpb.gov.mu/English/Pages/default.aspx

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Transparentní, dobře definované investiční prostředí a právní systém učinily Mauricius lákavou destinací
pro zahraniční investice. Daně se staly konkurenceschopnější a účinnější vzhledem s ohledem na
zavedení 15% DPH a daně z příjmů v roce 2007. Finanční sektor se postupně lepší v efektivitě a
konkurenceschopnosti, což je patrné ze statistik v kapitole 5, která reflektuje vzestupnou tendenci
finančnictví (statistika z 2010).

Obchodní etika je na vysoké úrovni.

Ačkoli na Mauriciu státní monopoly existují,  došlo v posledních letech ke zlepšení v řízení veřejných
výdajů. Soudnictví, nezávislé na politice a relativně bez korupce, je schopno ochránit vlastnická práva v
plném rozsahu.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
Legislativní rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví byl na Mauriciu zpočátku stanoven
na ochranu autorských práv, ochranných známek, patentů -  patentový zákon z roku 1875; zákon
o ochranných známkách z roku 1868 a autorský zákon z roku 1956 tvoří nejstarší právní předpisy.
Mechanismus prosazování práv duševního vlastnictví se změnil v roce 1995, kdy dohoda TRIPS (Dohoda
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) Světové obchodní organizace vstoupila v platnost.
V zájmu konformnosti a principů založených v TRIPS, došlo k přijetí následujících právních norem:
(i) autorský zákon, přijatý v roce 1997; (ii) zákon o patentech, průmyslových vzorech a ochraných
známkách z roku 2002; (iii) zákon o ochraně před nekalými praktikami (průmyslového vlastnictví) z roku
2002; (iv) zákon o designu (topografie) integrovaných obvodů z roku 2002; (v) zákon o zeměpisných
označení z roku 2002.
Institucionální rámec pro prosazování práv duševního vlastnictví je tvořen několika orgány. Úřad
průmyslového vlastnictví, odbor pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, mezinárodního obchodu
a regionální spolupráce, je zodpovědný za zpracování registrace patentů, ochranných známek a

http://www.mcci.org/business_procedures_setting_enterprise.aspx
http://companies.gov.mu/English/Pages/default.aspx
http://ppo.gov.mu/English/Pages/Regulations.aspx
http://publicprocurement.gov.mu/pages/procurementlist.aspx
http://ppo.gov.mu/English/Pages/default.aspx
http://ppo.gov.mu/English/Pages/default.aspx
http://cpb.gov.mu/English/Pages/default.aspx
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průmyslových vzorů. Soudní dvůr pro průmyslové vlastnictví rozhoduje o případech jako je např.
odmítnutí žádosti o registraci s možností odvolání se k Nejvyššímu soudu.

Pokud jde o autorská práva, Mauricijská společnost autorů (Mauritius Society of Authors) spravuje
majetková práva vlastníků autorských práv a výlučné licence; uděluje povolení k používání chráněných
děl a je zodpovědná za sběr a vyplácení autorských honorářů. Kromě toho Ministerstvo umění a kultury
provozuje tzv. Copyright Desk odpovědnou za informování veřejnosti a registrace autorských práv.
K prosazování práv duševního vlastnictví je celní oddělení Finančního úřadu Mauricia oprávněno zadržet
zboží podezřelé z padělků při vstupu do země, a to za předpokladu, že vlastník ochranné známky
podstoupil předchozí registrační postupy.

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
Na Mauriciu není pořádáno mnoho pravidelných veletrhů a výstav. Významné mezinárodní akce
se zde konají jen čas od času. Relevantní informace lze zpravidla nalézt na stránkách http://
www.enterprisemauritius.biz/ a to včetně obchodních misí z Mauricia na veletrhy v jiných zemích

V srpnu 2013 se na mauricijském výstavišti SVICC uskutečnil 2. ročník tzv. MAITEX, Mauritius
International Trade Expo. Další ročník veletrhu se uskuteční v srpnu 2014.

http://www.enterprisemauritius.biz/
http://www.enterprisemauritius.biz/
http://www.svicc.mu/
http://sourcemauritius.com/maitex-2014/
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9. Investiční klima
Mauricius patří mezi nejkonkurenceschopnější a nejúspěšnější ekonomiky v Africe a aktivně se snaží do
své země přilákat zahraniční investice. Zpráva "Doing Business 2012" Světové banky řadí Mauricius na
19. místo ze 185 sledovaných zemí a ze zemí subsaharské Afriky dokonce na 1. místo. Pro srovnání,
ještě v r. 2006 byl Mauritius na 49. místě. Mauricius dosáhl pokroku díky úsilí ke zlepšení podnikatelského
prostředí a v souvislosti s přijetím nové právní úpravy insolvenčního práva, zřízení specializované
obchodní divize v rámci soudů, zlehčení procedury spojené s převody majetku a urychlení obchodních
procesů. Cílem mauricijské vlády je dostat se mezi "top 10" nejatraktivnějších zemí pro lokalizaci investic.

Zpráva "Global Competitiveness Report 2013-2014" Světového ekonomického fóra řadí Mauricius na první
místo v Africe (tzn. před JAR) a na 43. místo celosvětově z hlediska konkurenceschopnosti (srov. ČR
je na 46. místě). Ve zprávě byl Mauricius označen jako "země se silnými a transparentními veřejnými
institucemi; s jasnými vlastnickými právy, silnou soudcovskou nezávislostí, a bezpečností, který je na
dobré úrovni na místní poměry".

Od roku 2006, kdy Mauricius začal s rozsáhlými reformami, přilákal více než 1 mld. USD od zahraničních
investorů. V roce 2009 se přímé zahraniční investice odhadovaly na 280 mil. USD a v roce 2010 na 310
mil. USD.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 2000, který stanoví míru odpisů, sazby
daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních
pracovních sil.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
V čele nejvýznamnějších investorů na Mauriciu jsou evropské státy (Francie, Velká Británie), Asie a JAR.

Blíže na webových stránkánkách Bank of Mauritius.

9.3. České investice v teritoriu
Ekonomickému úseku nejsou známy žádné české investice realizované na Mauriciu.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty

• Informační a komunikační technologie (ICT);
• Výrobní sektor -

• textil a oděvy
• tiskařství a vydavatelství
• elektronika
• lehký průmysl
• bižuterie a hodinářství
• farmaceutický průmysl

• Agrární průmysl
• Vzdělávání (soukromé školství)
• Stavebnictví a infrastruktura

https://www.bom.mu/
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• Cestovní ruch
• Svobodný přístav

9.5. Rizika investování v teritoriu
Investiční prostředí na Mauriciu se nevyznačuje žádnými neobvyklými nebo nestandardními riziky.



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mauricius

24/24 © Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

10. Očekávaný vývoj v teritoriu
Ekonomika Mauricia dobře překonává negativní vlivy globálního ekonomického vývoje, přestože
růst se v posledních letech ustálil na pomalejších tempech, než byly charakteristické v předchozím
období. Předpovědi na období 2014 a - 2015 poukazují na postupné oživení a postupné mírné zrychlení
tempa růstu na 3,5 % (2014) a 4,1% (2015).

V r. 2015 by se na Mauriciu měly konat příští řádné volby.

 

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
Na Mauriciu se aktuálně neočekává žádná významná událost, která by výrazně vybočovala z trendu
posledních let.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Mauricius bývá v posledních letech v čele žebříčku afrických zemí podle kvality řízení a správy (good
governance Mo Ibrahim index) a vede si velmi dobře v oblasti investičního prostředí a mezinárodního
marketingu.

Deficit státního rozpočtu se v posledních letech dařilo snižovat, nicméně udržení fiskální politiky v
přiměřeném rámci zůstává výzvou.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Možnosti spolupráce na Mauriciu lze hledat v celé řadě oborů. ČR by se mohla zaměřit na dodávky
moderních technologií a obor zdravotnictví.

 


