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1. Základní informace o teritoriu 
 
1.1. Oficiální název státu: Cookovy ostrovy, Cook Islands  
 
1.2. Rozloha: 240 km2   

  
1.3. Počet obyvatel  19 570 (census v roce 2006) 
    Hustota obyvatel na km2  81 
  
1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:  1,8% 
 
1.5. Národnostní složení: 81% Polynésané (Maoři) 
 15,5 míšenci 
 dále Evropané a ostatní. 
 
l.6. Náboženství: křesťané 56%, římští katolíci 17%, Adventisté sedmého dne 8%, 

protestanti 5%, ostatní 14% 
 
1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, maorština 
 
l.8. Administrativně správní členění:  15 ostrovů (Aitutaki, Atiu, Pamati, Mangaia, 

Manihiki, Manuae, Mauke, Mitiaro, Nassau, Pukapuka, 
Rakahanga, Rarotonga, Suwarrow, Takutea, Tongareva), hlavní 
město: Avarua na ostrově Rarotonga.  

 
1.9. Peněžní jednotka a její členění:  1 novozélandský dolar = 100 centrů, 1 NZD = 14,01 

Kč (9.9.2010) 
 Cookovy ostrovy mají měnovou unii s Novým 

Zélandem. 
 
 
1.10. Stručný historický přehled 

Cookovy ostrovy byly osídleny ve 13. století lidmi z okolních ostrovů (nyní součástí 
Francouzské Polynésie a Nezávislého státu Samoa).  

První evropský kontakt s Cookovými ostrovy je datován roku 1595, kdy Španěl Alvaro de 
Mendaña de Neyra přistál na severním ostrově Pukapuka. Britové přistáli poprvé v roce 1764 
na ostrově Pukapuka. V letech 1773 a 1779 jižní ostrovy souostroví vícekrát navštívil  Jamese 
Cook.  Slavný kapitán William Bligh přistál s lodí  Bounty  na Aitutaki v roce 1789. Přitom 
přivezl na ostrovy chlebovník. Jméno Cookovy ostrovy dali ostrovům Rusové na počest 
Jamese Cooka - poprvé se toto jméno souostroví objevilo na ruských námořních mapách.  

Pravidelný kontakt mezi ostrovy a Evropou přišel až se zavedením křesťanství a s příchodem 
zástupců Londýnské misijní společnosti. V roce 1888 byly ostrovy „vzaty pod britskou 
ochranu“ (protektorát). V září 1900 parlament Nového Zélandu schválil připojení ostrovů ke 
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svému území (anexe) a ostrovy se staly závislým územím. Jako takové byly Cookovy ostrovy  
od roku 1901 - 1965 spravovány Novým Zélandem.  

Od roku 1965 na základě referenda organizovaného pod záštitou OSN se Cookovy ostrovy 
staly samosprávným územím volně přidružené k Novému Zélandu (jednomyslně přijatá 
rezoluce Valného shromáždění OSN)  

Cookovy ostrovy se spravují samy -  zákonná a výkonná moc je na Novém Zélandu nezávislá. 
Na základě dohody z roku 1973 převzal Nový Zéland zahraniční zastoupení a obranu 
Cookových ostrovů. Státní příslušnost Cookových ostrovů ale neexistuje, obyvatelé 
Cookových ostrovů jsou občané Nového Zélandu, používaná měna je novozélandský dolar. 

 
1.11 Kontakty na zastupitelské úřady ČR 
 
Velvyslanectví České republiky v Canbeře  (ZÚ Canberra) 

Ing. Radim Pecl, Charge d´affaires a.i. 
Embassy of the Czech Republic 
8 Culgoa Circuit  
O´Malley  ACT 2606 
Australia 
 
tel: +61-2-6290 1386, fax: +61-2-6290 0006 
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/canberra 
 

- působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku 
Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát Samoa, Šalomounovy ostrovy, Království Tonga, 
Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy 

- konzulární obvod: Teritorium australského hlavního města (ACT) 
 

Konzulát České republiky v Sydney (K Sydney) 
 
Ing. Pavel Pitel, konzul 
Consulate of the Czech Republic 
169 Military Road 
Dover Heights NSW 2030 
Australia 
 
tel: +61-2-9581 0111, fax: +61-2-9371 9635 
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/sydney 

 
- působnost úřadu a konzulární obvod: pro Australské společenství (s výjimkou ACT), 

Nový Zéland, Republika Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát Samoa, Šalomounovy 
ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy 
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Obchodní konzul: 
 
Ing. Jiří Janíček 
Consulate of the Czech Republic 
169 Military Road 
Dover Heights, NSW 2030, Australia 
tel. +61-2-9581 0111, fax +61-2-9371 9635 
email: commerce_sydney@mzv.cz 
www.mzv.cz/sydney 
 
 
2. Vnitropolitická charakteristika  
 
2.1. Stručná charakteristika politického systému 
 

Cookovy ostrovy jsou samosprávným územím volně přidruženým k Novému Zélandu. Mají 
parlamentní demokracii westminsterského typu, podobnou Velké Británii či Novému 
Zélandu. Hlavou státu je britská královna Alžběta II, kterou zastupuje “reprezentant královny“ 
(ne generální guvernér) Sir Fredrick Goodwin.  

Jednokomorový parlament má 24 volených členů s funkčním obdobím na 4 roky.  
 
Existuje ještě tzv. Sněmovna Ariki (tradičních kmenových náčelníků). Byla založena v roce 
1966 a skládá se ze šesti představitelů (náčelníků) z ostrova Rarotonga a devíti z dalších 
ostrovů. Slouží vládě jako poradní sbor, který spoluřeší  např. otázky využívání půdy a běžné 
záležitosti každodenního života, ve kterých má významné slovo.  Nemá však zákonodárnou 
moc. 
 
Na ostrovech je plné, rovné hlasovací právo, kdy registrace voličů je povinná, účast ve 
volbách pak dobrovolná. 
 
 
2.2. Aktuální politická situace 

V červenci 2006, po období politické nestability, kdy řada poslanců změnila členství 
v politických stranách nebo byla vyloučena, rozpustil reprezentant královny na žádost 
předsedy vlády Jima Maruraiho parlament. V září 2006 se konaly parlamentní volby. 
Doposud vládní Demokratická strana (DP) se udržela u moci. V parlamentu má většinu,  
získala 15 křesel (z celkových 24). Druhá skončila Strana Cookových ostrovů  (Cook Islands 
Party -CIP), kterou vede předseda Tom Marsters, a to se ziskem 8 křesel. Spolu s jedním 
nezávislým poslancem tvoří opozici. Další parlamentní volby se budou konat  17. listopadu 
2010. 

Jediný podstatnější  rozdíl mezi oběma politickými stranami tkví v minulosti. DP byla více 
orientována na podnikatele – „pravicovější“ a CPI na pracující – „levicovější“. V současnosti 
už nelze mluvit o větších rozdílech v orientaci a lidé většinou volí na základě rétorických 
schopností jednotlivých kandidátů a umění prezentovat sliby. 
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Staronový premiér Jim Marurai oznámil svůj záměr provést určité politické reformy, které by 
zahrnovaly mj. omezení počtu funkčních období premiéra a ministrů kabinetu, snížení počtu 
poslanců a zavedení volebního kodexu chování . Tento záměr se však nesetkal se všeobecným 
pochopením ve vlastní straně a jeho realizace stagnovala. 

V červenci 2009 ministr zahraničních věcí Wilkie Rasmussen neuspěl ve snahách nahradit 
předsedu vlády ve vedení Demokratické strany (a následně ve funkci premiéra). Byl za to 
odvolán z pozice ministra a v srpnu 2009 vyloučen ze strany. V parlamentu se stal nezávislým 
poslancem. Na jeho ministerském místě ho vystřídal zástupce premiéra Sir Terepai Maoate.  

V prosinci 2009 předseda vlády Marurai odvolal svého zástupce (Terepai Maoate) z pozice 
místopředsedy vlády a do funkce jmenoval Roberta Wigmore, čímž odstartoval masovou 
rezignaci členů vlády z řad demokratické strany (Democratic Party). Sám premiér Marurai i 
jeho nový zástupce Wigmore byli následně z Democratic Party vyloučeni. Marurai poté 
jmenoval tři nové (juniorní) členy Democratic Party do svého kabinetu, v tomto kroku ho 
však Democratic Party dne 31.12.2009 nepodpořila. Oficiální rozkol strany byl odvrácen 
v červnu 2010 poté, kdy byli na stranické konferenci Mururai, Wigmore i další členové 
kabinetu znovu do strany přijmuti a jmenováni – Wigmore předsedou Democratic Party a 
Wilkie Rasmussen jako zástupcem. 

I přes probíhající změny v politických spojenectvích, zůstává  vláda  Cookových ostrovů  
stabilní a vede si dobře. V zemi nepanuje zásadnější politické, či sociální napětí. 

S blížícím se termínem všeobecných voleb  plánovaných na 17. listopad 2010 začínají sílit 
hlasy po reformách, včetně reformy volebního systému. Stoupenci reforem včetně členů 
vládou vytvořené skupiny pro ekonomický rozvoj se shodli na potřebě zredukovat velikost 
parlamentu a obnovit rovnováhu zastoupení mezi ostrovem Rarotonga a vzdálenějšími 
(vnějšími) ostrovy. 

Politické strany, které budou bojovat ve volbách: 

 Democratic Party (DP) 
Předseda: Robert George WIGMORE 
 

 Cook Islands Party (CIP) 
Předseda: Henry PUNA 
 

 Aliance Party Tumu 
Předseda: Albert "Peto" NICHOLAS 
 

 Aliance Independent Candidate 
 

Očekává se, že primárně však půjde o boj pouze mezi Democratic Party a Cook Islands Party.  

Současně s všeobecnými volbami se ve stejný čas uskuteční i referendum o to, zda-li se má 
dosavadní počet 24 členů parlamentu snížit.  
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2.3. Hlava státu 

Hlavou státu je britská královna Alžběta II., kterou v místě zastupuje  “reprezentant královny“ 
Sir Fredrick Goodwin (od 9.2. 2001). 

Zákony dávají reprezentantu královny některé důležité pravomoci (např. rozpouští parlament 
a vyhlašuje volby, podepisuje zákony schválené parlamentem), v praxi je však pouze 
ceremoniálním zástupcem hlavy státu a do řešení politických problémů země aktivně 
nezasahuje.  
 
 
2.4.  Složení vlády 
 
Vláda je sestavována premiérem a kolektivně se zodpovídá parlamentu. 
Vládu tvoří ministerský předseda  a 5  ministrů. 
 
Hon Jim Marurai   předseda vlády (od 14.12. 2004) 
 

ministr informačních technologií, telekomunikací, 
ministr vzdělání, národních lidských zdrojů 
ministr policie  
kancelář ombudsmana 
 

Hon Robert Wigmore   místopředseda vlády (od prosince 2009),  
     ministr zahraničních věcí a imigrace 
     ministr turistického ruchu Cookových ostrovů 
     ministr zemědělství a mořských zdrojů 
     ministr kulturního rozvoje 
     ministr nerostných a přírodních zdrojů 
     ministr policie 
 
Hon Wilkie Rasmussen generální prokurátor (attorney general)                                   

ministr financí a ekonomického rozvoje   
 další portfolia:  obchodní komise 
    rozvoj finančních služeb 
    finanční dozorčí komise 
    národní penzijní systém 
 
Hon Cassey Eggelton   ministryně kultury 

ministryně národních enviromentálních služeb 
 

Hon William Stanley Heather ministr infrastruktury a plánování 
ministr dopravy 
 

Hon Apii Piho    ministr vnitra 
ministr zdravotnictví 
ministr spravedlnosti 
ministr mládeže a sportu 
ministr nevládních organizací 
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3. Zahraniční politika země, členství v mezinárodních organizacích a regionálních 
uskupeních 

Mezinárodní a právní subjektivita Cookových ostrovů se od roku 1965 neustále rozvíjí. Země 
uzavřela celou řadu dvoustranných a mnohostranných smluv svým jménem a stala se členem 
řady regionálních a mezinárodních organizací. 

Cookovy ostrovy navázaly diplomatické vztahy s 20 zeměmi a mezinárodními organizacemi. 
Efektivní diplomatické mise mají zřízeny na Novém Zélandu a u Evropské unie. Honorární 
konzuláty zřídily v Sydney, Honolulu a v Oslo. 

Německo, Francie a Velká Británie jsou na Cookových ostrovech zastupovány honorárními 
konzuly.  

Cookovy ostrovy jsou zakládajícím členem Fóra tichomořských ostrovů (PIF). Dále jsou 
členy: Asijské rozvojové banky (ADB), Světové zdravotnické organizace (WHO), Komise 
pro rybolov v západním a středním Pacifiku  (WCPFC), Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace 
pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Hospodářské a sociální 
komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP) a Pacifického společenství (SPC). V červnu 2000 
podepsaly Dohodu z Cotonou. 
 
Z hlediska mezinárodního postavení ostrovů sehrává zajímavou úlohu skutečnost, že 
neexistuje občanství Cookových ostrovů. Všichni obyvatelé jsou zároveň občany Nového 
Zélandu, což na jedné straně přináší rezidentům (tzv. „cookies“) řadu výhod, na straně druhé 
to často přináší zmatek a různá, většinou úsměvná nedorozumění. Právě novozélandské 
občanství je největší brzdou vstupu Cookových ostrovů do OSN. Ostrovy jsou sice členy řady 
důležitých institucí OSN, ale nezasedají ve Valeném shromáždění a nemají tam hlasovací 
právo. V dalších orgánech OSN, ale i při jiných příležitostech mimo OSN, údajně donedávna 
platila praxe, že zástupce Nového Zélandu automaticky hlasoval i za Cookovy ostrovy. Vláda 
Cookových ostrovů ale požádala o změnu této praxe s tím, aby buď před hlasováním Nový 
Zéland konzultoval postup s Cookovými ostrovy a nebo ostrovy přímo vysílají svého zástupce 
na konkrétní jednání.  
 
Přes řadu nejasností se svou zahraniční politikou a mezinárodním postavením, mají Cookovy 
ostrovy dobrou pozici v Pacifiku a často vystupují jako arbitr drobných sporů. Názorům 
Cookových ostrovů na situaci v Pacifiku začal pozorněji naslouchat i Nový Zéland.  
 
Vláda Cookových ostrovů delší dobu zvažuje, že by požádala o řádné členství v OSN, 
nicméně proces je ve stádiu opatrných sondáží, kdy svou roli jistě bude hrát i pozice Nového 
Zélandu k problematice pro místní obyvatele výhodného novozélandského občanství. Pokud 
zůstanou obyvatelé Cookových ostrovů novozélandskými občany, je pravděpodobné, že vláda 
Nového Zélandu bude zvažovat argumenty proti členství Cookových ostrovů v OSN. Nový 
Zéland totiž nemůže dopustit situaci, kdy by Cookovy ostrovy hlasovaly v rozporu se zájmy 
Nového Zélandu v době, kdy jejich obyvatelé jsou občany Nového Zélandu.  
 
Cookovy ostrovy zaujímají  kritický postoj k vývoji na Fidži, kdy neskrývají obavu, aby tam 
nedošlo k tzv. „afrikanizaci“ situace. Vojenský vládce, premiér Bainimarama je podle nich 
hluchý k jakýmkoliv snahám okolních zemí přimět ho alespoň k plnění již daných slibů. 
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Situaci naopak nadále vyhrocuje jak vypovídáním zahraničních novinářů a diplomatů, tak 
vyhrožováním mediím. 
 
Čína na Cookových ostrovech uplatňuje velmi podobné „investiční metody“ jako v Africe 
(investice podmíněné skoro exkluzivním využitím čínské pracovní síly a čínského zboží). 
Cookovy ostrovy ji však chápou jako důležitého ekonomického partnera a tudíž nehrozí, že 
by „konvertovaly“ k Tchajwanu.  
 
 
4. Bilaterální vztahy 
 
Diplomatické vztahy mezi ČR a Cookovými ostrovy byly navázány teprve nedávno - dne 
12.05. 2008  formou podepsání společného komuniké o navázání diplomatických styků  
v hlavním městě Avarua na ostrově Rarotonga.  
 
Česká republika je na Cookových ostrovech zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR v 
australské Canbeře. Obchodní konzul s působností pro Cookovy ostrovy je zařazen v rámci  
Konzulátu ČR v Sydney. Konzulární agenda ve vztahu ke Cookovým ostrovům spadá do 
obvodu Konzulátu ČR v  Sydney. 
 
První velvyslanec ČR akreditovaný na Cookových ostrovech - Juraj Chmiel - obdržel 
agrément 29. 01. 2009. Kontakty mezi vládami jsou zatím sporadické. 
 
ČR  pomáhá Cookovým ostrovům prostřednictvím svého příspěvku do 10. Evropského 
rozvojového fondu. Indikován byl zájem o pomoc  v oblasti ekoturistiky – zejména „waste 
management“ a „water supply management“, jakož i v oblasti vzdělávání a zdravotnictví 
(výuka středního zdravotnického personálu). 
 
 
5. Ekonomická charakteristika  země 

 
Fungování ekonomiky Cookových ostrovů vychází z podmínek charakteristických i pro 
ostatní ostrovní státy Tichomoří - relativně limitované přírodní zdroje, vzdálenost od hlavních 
obchodních a průmyslových center a snižující se počet práceschopného obyvatelstva.  
 
Navzdory tomu si však země dokázala vybudovat velice úspěšný sektor cestovního ruchu, 
v němž lze spatřovat, společně s rozvojem rybolovu a vývozu černých perel, největší 
potenciál růstu budoucího ekonomického vývoje.  
 
Ekonomika Cookových ostrovů prošla v 90. letech minulého století hlubokou ekonomickou 
krizí způsobenou vysokými výdaji státní správy a poklesem cestovního ruchu. Krize měla ve 
finančním roce 1996/97 a 1997/98 za následek pokles HDP o 7%, resp. o 3,2%. 
Restrukturalizace státní správy a privatizace státního majetku následně podpořila rozvoj 
soukromého sektoru a postupnou revitalizaci ekonomiky. Nezabránila však již značnému 
odlivu obyvatelstva za lepšími pracovními příležitostmi na Nový Zéland, do Austrálie a do 
dalších zemí.  
 
Mezi hlavní zdroje tvorby HDP Cookových ostrovů patří cestovní ruch, rybolov, zemědělství 
a finanční služby. 
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Cestovní ruch  
Cestovní ruch se začal v zemi rozvíjet počátkem 70. let minulého století. V té době navštívilo 
ostrovy jen několik stovek turistů za rok, postupem času se však význam turistiky pro 
ekonomiku Cookových ostrovů zvyšoval. V roce 2000 navštívilo zemi 75 tis. návštěvníků, 
v roce 2005 88 tis a v roce 2009 více než 97 tis. návštěvníků. Příjmy z turistického ruchu jsou 
hlavním zdrojem rozvoje ostrovní infrastruktury (silnic, telekomunikací, dopravy na 
vzdálenější ostrovy). Hlavní oblastí cestovního ruchu je Rarotonga a ostrov Aitutaki. Ostrov 
Aitutaki se postupně vyvinul v druhé největší turistické centrum a mimo jiné nabízí letecké 
spojení s Rarotongou sedm dní v týdnu prostřednictvím společnosti Air Rarotonga. V roce 
2010 se očekává zahájení nízko-nákladového leteckého provozu Sydne – Rarotonga. Cestovní 
ruch a služby v posledních letech přispívaly k tvorbě HDP v průměru 75 %.  
 
Rybolov a vývoz černých perel 
Komerční rybolov je relativně novým oborem zaměřeným na export. Cookovy ostrovy 
disponují exkluzivním právem rybolovu ve výsostných vodách o rozloze 2,5 mil. km2. Tento 
prostor je rozdělen na dvě oblasti, z niž každá je zaměřena na jiný segment vývozu. Jižní 
oblast na vývoz čerstvých ryb do Japonska a USA, v severní oblasti se pak většina úlovku 
zpracovává v místních konzervárnách a vyváží jako produkt s přidanou hodnotou. Jedná se 
především o tuňáka, ale i celou řadu dalších druhů ryb. Cookovy ostrovy rovněž obdrží kolem 
1 mil. NZD ročně za povolení k rybolovu ve svých vodách od jiných zemí, především z USA. 
 
Navzdory velkému úspěchu komerčního rybolovu v posledních letech zůstává nejdůležitější 
vývozní položkou export černých perel, který je druhým nejdůležitějším zdrojem tvorby HDP. 
Největším odbytištěm černých perel z Cookových ostrovů je Japonsko (50%), Evropa, 
Austrálie a Havajské ostrovy. Rovněž zdroje získané z tohoto obchodu přispívají k rozvoji 
infrastruktury. 
 
Zemědělství 
Zemědělská výroba přispívá na tvorbu HDP přibližně z 15 %. Různou formou se na ní podílí 
téměř 70% domácností. Důležitým odběratelem pro zemědělskou produkci jsou turistické 
resorty a v menší míře i novozélandský trh, kam se vyváží banány, citrusy a ananasy.  
 
Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP a zaměstnanosti  
 
Sektor  HDP v % Zaměstnává v % 
Zemědělství 15,1 28 
Průmysl 9,6 14 
Služby 75,3 58 

 
Míra nezaměstnanosti se pohybuje dlouhodobě kolem 13%. HDP na hlavu však navzdory 
tomu dosahuje téměř 10 tis. NZD, což je jednou z nejvyšších hodnot v oblasti pacifických 
ostrovů. Podle posledních dostupných údajů činila v roce 2009 inflace vlivem stability 
měnové unie s Novým Zélandem 3,1%. 
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Zahraniční obchod země 
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Dovoz 

Nejdůležitější dovozní položky CO (tis. NZD - srovnání 06/07/08)
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Zahraniční pomoc  
Na zahraniční pomoci Cookovým ostrovům se v největší míře podílí Nový Zéland. Ve 
finančním roce 2009/2010 v plánované výši 14 mil NZD. Nový Zéland rovněž jednorázově 
přispěl 10 mil. NZD na obnovu infrastruktury cyklonem zasažených ostrovů v roce 2005. 
Druhým nejvýznamnějším poskytovatelem zahraniční pomoci je Austrálie (3,6 mil NZD 
v roce 2008). Rozvojovou pomoc poskytují Cookovým ostrovům i mezinárodními agentury 
(Asian Development Bank, Canada Fund, United Nations Environmental Programme a další). 
Na základě dohody z Cotonou poskytuje od roku 2003 rozvojovou pomoc Cookovým 
ostrovům rovněž EU. Především na rozvoj školství a zdravotnictví. Značnou finanční pomoc 
poskytuje svým rodinám rovněž početná komunita obyvatel Cookových ostrovů žijící 
v zahraničí (Nový Zéland, Austrálie, USA). 
 
 
6. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 
 
Hospodářské a obchodní styky mezi ČR a Cookovými ostrovy nejsou upraveny žádnou 
dohodou a rozvíjeny jsou jen v minimálním rozsahu. Znatelnější obchodní výměna byla 
doposud zaznamenána pouze v roce 2006. 
 
Bilance vzájemného obchodu za posledních 5 let podle statistiky ČSÚ v tis USD: 
 

 
Položka / Kalend. 
rok 

 
     2005 

 
     2006 

 
     2007 
       

 
     2008 
       

 
     2009   

 
2010 

I. – VII. 
 
Vývoz ČR 

 
4 

 
       15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Dovoz ČR  

 
9 

 
       171 

 
19 

 
19 

 
44 

 
4 

 
Vzájemný obrat   

 
13 

 
       186 

 
19 

 
19 

 
44 

 
4 

 
Saldo ČR   

 
- 5 

 
    - 156 

 
-19 

 
-19 

 
- 44 

 
    - 4 

(www.czso.cz) 
 
K perspektivním odvětvím z hlediska uplatnění českých výrobků mohou být zařazeny  
 jednoduché strojírenské výrobky s nenáročnou obsluhou a údržbou (zejména stroje pro 

potravinářskou výrobu) 
 přepravní technika 
 spotřební zboží 
 stavební technika a materiály 
 trvanlivé potraviny a nápoje 
 kompletní dodávky vybavení a zařízení hotelů 
 papír a tiskařské výrobky 
 textilní výrobky a letní pásková obuv. 

 
Zdroje 
 Český statistický úřad - www.czso.cz 
 Cook Islands vládní stránky – www.cook-islands.gov.ck (uvádějí řadu dalších odkazů) 
 Cook Islands Statistics Office - www.stats.gov.ck 
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