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1. Základní informace o teritoriu
Historicky teritorium mezi řekami Eufrat a Tigris, které bylo kolébkou nejstarších civilizací, bylo dlouhou
dobu známé v Evropě jako Mezopotámie, podle řeckého toponyma. První městské státy zde začaly
vznikat již kolem roku 3450 př. n. l. a přítomnost civilizovaného světa je možno datovat až do 6. tisíciletí
př. n. l. První známou velkou říši vytvořil akkadský panovník Sargon I. Poté se zde vystřídala Asyrská,
Babylonská, Helénská a Parthská říše. Později byla oblast pod nadvládou Říma a ještě později Peršanů. V
polovině 7. stol. n. l. ovládli tuto oblast muslimští Arabové.

V letech 750–1258 došlo k velkému rozkvětu a Bagdád se stal největším kulturním a obchodním centrem
muslimského světa. Vpád Mongolů v roce 1258 znamenal postupné pustošení a úpadek země. Roku 1534
byla země připojena k Osmanské říši a koncem 19. století se zde objevují Britové a Němci.

Za první světové války se v tehdejší osmanské Mezopotámii vylodila britská vojska a celou ji obsadila. Po
válce připadla oblast Iráku Velké Británii jako mandátní území. Roku 1921 byla ustanovena monarchie
pod vládou Hašimovců a králem Iráku byl zvolen Abdalláh, kterého vzápětí připravil o trůn jeho bratr
Fajsal (Abdalláh byl odškodněn vládou nad Jordánskem); vlády se ujal pod britským protektorátem.
Formální nezávislost Iráckého království byla vyhlášena 3. října 1932. V této době zde vládl král Fajsal,
ačkoliv zde byla stálá přítomnost britské armády. Po smrti krále Fajsala nastoupil vládu král Ghazi a
po něm jeho syn Faisal II. Oba poslední vládci spíše přestavovali formální vládu a skutečná moc byla
soustředěna do rukou armády (Golden Square). Její síla se projevila v roce 1941, kdy svrhla vládu Abd al
Ilaha a jako premiér nastoupil bývalý důstojník Rashid Ali.

Během druhé světové války byl Irák pod okupací Velké Británie, po jejím skončení nastoupila vláda
v rámci Hašemitského království, dřívějších premiérů včetně Abd al Iláha. Hašemitská nadvláda trvala do
roku 1958, kdy na základě vojenského puče (červencová revoluce) byla nastolen vláda Karima Qassima.
Tato krátká vláda byla vystřídána v roce 1963 vládou Abdul Salama Arifa a Abdul Rahmana Arifa a
konečně v roce 1968 vystřídána baasistickým režimem.

V roce 1979 zvítězil ve stranickém klání Saddám Husajn, který se stal prezidentem a postupně nastolil
velmi tvrdý diktátorský režim. Během jeho vlády Irák vedl v letech 1980–1988 válku s Íránem a v roce
1990 Saddám Husajn napadl Kuvajt. Irácká vláda vyhlásila, že Kuvajt využívá irácká naleziště ropy. Válka
přerostla v mezinárodní konflikt, tzv. „Válku v Zálivu“. V roce 2003 následovala intervence koalice vedené
USA a následný pád Saddámova režimu. V této válce padlo více než 200 000 Iráčanů.

Po roce 2003 vládla krátká přechodná vláda ve spolupráci s USA a v roce 2005 proběhly první volby. V té
době bylo v Iráku kolem 140 000 amerických a koaličních vojáků. Zásadním dokumentem pro vývoj Iráku
v posledním roce se stal dokument, který irácká vláda premiéra Al-Málikího podepsala v červnu 2009.
Jednalo se o ukončení působení americké armády v zemi a o jejím odchodu z Iráku do konce roku 2011.
Stahování amerických vojsk bylo ukončeno v polovině prosince 2011

1.1. Oficiální název státu
• česky: Irácká republika
• arabsky: Al-Džumhúríja Al-Iráqíja
• kurdsky: Džumhuri Iraq
• anglicky: Republic of Iraq

1.2. Rozloha
• 435 145 km2 (Statistický úřad – Ministerstvo plánování, 2005); nezapočteno 3 522 km2 tzv. neutrální

zóny, která leží mezi Irákem a Saúdskou Arábií a dále 924 km2 teritoriálních vod

Délka hranice se sousedními státy (km):

• Sýrie: 600
• Jordánsko: 178
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• Saúdská Arábie: 812
• Kuvajt: 195
• Turecko: 377
• Írán: 1300

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

Počet obyvatel:

• 31 234 000 (podle údajů International Monetary Fund, 27. 4. 2009)

Hustota obyvatelstva:

• 62 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let):

• zaměstnaní 49 %
• důchodci 14 %
• nezaměstnaní 27 %
• ostatní 10 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

• 2,66 %

Demografické složení:

• z celkové populace je 46 % mužů a 54 % žen
• ve městech žije 68 %, na venkově žije trvale 32 % obyvatelstva

Podle pohlaví a věku:

• při narození:1,05 muže/ženu
• pod 15 let: 1,03 muže/ženu
• 15–64 let: 1,03 muže/ženu
• 65 let  a více: 0,89 muže/ženu
• průměr na obyvatele:1,02 muže/ženu (2006)

Dětská úmrtnost

• 48,64 úmrtí/1 000 narozených (2006)

Průměrný dosažený věk

• populace celkově: 69,01
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• muži: 67,76  
• ženy: 70,31 (údaj z roku 2006)

Počet narozených dětí v průměru

• 4,18 narozených dětí/ženu (2006)

1.5. Národnostní složení
• 72 % Arabové
• 18 % Kurdové
• 8 % Turkomani, Arméni
• 2 % Asyřané

1.6. Náboženské složení
• 92–95 % muslimů, z toho:

• 60–65 % šíitů
• 20–25 % sunnitů

• 2–3 % křesťané (chaldejská katolická, syrská ortodoxní a nestoriánská – asyrská východní církev)
• minoritní jsou Mandeané (al-Šabi`a al-Manda), Šabakové, Jezídové, Zoroastriáni

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
• úřední: arabština, kurdština
• ostatní: chaldejština, angličtina, asyrština

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

• 18 provincií (guvernorátů), které se dále dělí na 101 okresů

Provincie:

• al-Anbar, Basra, al-Muthanna, Nadžáf, al-Tamím, Babylon, Bagdád, Diyala, Dohúk, Erbil, Karbalá,
Missan, Ninewa, Diwaniya, Salah ad-Din, Sulaimaniya, Thi Qar, Wassit

Hlavní město:

• Bagdád: 6–7 milionů obyvatel

Další velká města:

• Mosul: 1,8 mil. obyv.
• Basra: 2 mil. obyv.
• Sulaimaniya: 1,8 mil. obyv.
• Erbil: 1,5 mil. obyv.
• Dohúk: 0,5 mil. obyv.
• Kirkúk: 0,8 mil. obyv.
• Nadžáf: 0,9 mil. obyv.
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• Karbalá: 0,5 mil. obyv.
• Hilla: 0,3 mil. obyv.
• Ramádí: 0,5 mil. obyv.
• Kút: 0,4 mil. obyv.
• Báquba: 0,5 mil. obyv.
• Amara: 0,4 mil. obyv.
• Samawa: 0,3 mil. obyv.
• Nasiriya: 0,6 mil. obyv.
• Diwaniya: 0,4 mil. obyv.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
• irácký dinár – IQD (dříve též IQB)
• nejmenší používaná bankovka 250 IQD (bankovka v hodnotě 50 IQD není v oběhu)
• mince nejsou v oběhu
• dlouhodobě stabilní kurz vůči americkému dolaru (1 USD = 1 190-1 200 IQD v r. 2011)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky pro rok 2012

Náboženské svátky jsou pohyblivé, protože jsou založené na islámském lunárním kalendáři.

• 1. leden: Nový rok
• 6. leden: den irácké armády
• 4. únor: narození Proroka Mohameda, tzv. Mouloud / islámský svátek
• 21. březen: Nawroz (též Nourúz) – nový rok / regionální svátek Kurdistánu
• 9. duben: výročí pádu režimu Saddáma Husajna v roce 2003
• 17. duben: výročí bitvy na poloostrově Fao / vítězství nad Íránem v roce 1988
• 1. květen: svátek práce
• 14. červenec: národní svátek Iráku - den republiky / zrušení království
• 8. srpna: den míru / výročí uzavření příměří s Íránem
• 19. srpna (3 dny): Eid al-Fitr / konec postního měsíce Ramadánu, islámský svátek
• 3. října: den nezávislosti
• 26. říjen (4 dny): Eid al-Adhá / islámský svátek
• 15. listopad:  islámský nový rok
• 24. listopad: Ashura

Muslimské svátky jsou ve vztahu k našemu kalendáři pohyblivé (lunární kalendář, podle něhož se
islámské svátky určují, je o jedenáct dnů kratší). Hlavním muslimským svátkem je svatý postní měsíc
Ramadán, který trvá čtyři týdny. Během tohoto měsíce se muslimská část národa od východu do západu
slunce postí, vyjmuty jsou jen osoby na cestách, těhotné ženy, nemocní a děti. Aktivita obyvatelstva se
v té době přesouvá spíše do nočních hodin, což se pochopitelně projevuje na výkonnosti během dne.
Pracovní doba je o Ramadánu kratší. Prvním jídlem po západu slunce je tzv. Iftár, kdy se všichni scházejí
u rodinného stolu. S pohoštěním je pamatováno i na nejchudší obyvatelstvo. Na konec Ramadánu
navazují třídenní svátky a po přibližně dvou měsících pětidenní svátky, kdy se práce v Iráku zastaví.

O svátcích jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené. V posledních letech se někdy
neočekávaně stává, že irácká vláda vyhlásí nějaký další významný den jako svátek (podle politického
vývoje).

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsou úřady a většina obchodů
uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 08:00 do 15:00 hod.; obchody bývají otevřeny od 09:00 hod. a
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zavírají kolem 18:00 hod. Výjimku tvoří obchody s potravinami a textilem a některé soukromé služby,
které fungují celý týden.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Účastník obchodního jednání může očekávat od svého obchodního partnera pozvání na oběd či večeři.
Pohoštění nebo občerstvení může být nabídnuto i během déle trvajícího jednání. Iráčané jsou národem
pohostinným, obdobná pohostinnost je však očekávána při recipročních návštěvách iráckých obchodních
partnerů v České republice. Společenský oběd může trvat dvě hodiny i déle, může však být i kratší.
Večeře se obvykle protáhnou do nočních až časných ranních hodin a i jejich začátek bývá často posouván
do pozdějších večerních hodin. Během oběda nebo večeře má host většinou možnost si druh pokrmu sám
vybrat, většina restaurací, zejména v hotelích, nabízí bufet systém. Obvykle je po jídle nabídnut čaj nebo
káva, případně i vodní dýmka.

Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj nelze získat důvěru iráckého partnera
a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání – a to i na nejvyšší oficiální úrovni – je nutno počítat s tím, že irácký partner se
obvykle dostaví později, než je původně plánováno. Naopak sám je ochoten tolerovat jistou nedochvilnost
u zahraničního partnera, což je považováno za méně nezdvořilé než se dostavit na jednání dříve. Běžná
evropská zásada „raději o pět minut dříve než o minutu později“ zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto
důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se stává, že těsně před schůzkou požádá
irácký partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde i k tomu, že se irácký partner bez omluvy
nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání
náhradního termínu.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat i s tím, že ne všechna ujednání předchozího dne
platí i v průběhu dalšího jednání. To se týká zejména státní sféry, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat
již uzavřené otázky, zejména s příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na
součinnosti iráckého partnera je nutno opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud
přesto nastane problém, irácký partner ho obvykle řeší v klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české
strany. Také je nutno říci, že stálé kontaktování iráckého partnera a připomínání se je velmi důležité pro
úspěšné jednání.

Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je výhodou. Rozhodně tím
lze dosáhnout mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Výjimečně se stává, že je nutno vést jednání
prostřednictvím tlumočníka. V iráckých firmách a na úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou
schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny, na přesnost jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve
složitějších otázkách, např. technických či smluvních.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je
objetí a s krátkým dotekem oběma tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování
ve společnosti.

Vhodným dárkem pro obchodního partnera, na němž nám záleží, je především české sklo, nepřijatelné
jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky. Evropská vážná
hudba může být dárkem pouze pro znalce.

Jídlo a stolování

V Iráku se setkáte s tradiční arabskou kuchyní, která zásadně vylučuje vepřové maso a alkohol. Sestává
z širokého výběru přísad (zelenina, luštěninové, jogurtové a zeleninové kaše) a příloh (zejména rýže
a chlebové placky). Tradičním hlavním jídlem je omáčka s různými kusy pečeného kuřecího, nebo
skopového masa s uvařenou rýží, obvyklý také je i kebab (pečené kousky skopového, hovězího, ale i
kuřecího masa) nebo kubba (podle oblastí buď placka s rýží a masem, nebo plněný oválný piroh). Hojně
se konzumují rovněž ryby (zvláštní, ale velmi oblíbený a známý tzv. simač masgúf, ryba na rožni).

Doporučujeme konzumovat zásadně balenou vodu, vzhledem k vysokým teplotám po většinu roku je
nutno přijímat cca 4 litry tekutin denně.
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1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Zdravotnická péče je pro irácké občany zajišťována v zastaralých zařízeních; funkčních je 208 státních
nemocnic, 80 privátních a na celém území Iráku se nachází přibližně 2 000 klinik. Předpokládá se, že
kolem 2 000 lékařů je různě k dispozici občanům jako praktici.

V případě nutnosti ošetření v provinciích Dohúk, Erbil, Sulaimaniya je nejvhodnější vyhledat lékařské
ošetření v některém z těchto krajských měst. V ostatní části Iráku doporučujeme využívat pouze
doporučená zdravotnická zařízení. Najdete je na mezinárodním letišti v Bagdádu a Basře a také
v mezinárodní Zelené zóně v Bagdádu. Při cestování je třeba počítat s tím, že místní obyvatele většinou
neumí poskytovat první pomoc.

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti Zastupitelského úřadu ČR):

• Nemocnice Yarmouk – tel. 07704429300, 07901922458
• Červený půlměsíc – tel. 5376641 (pevná linka)
• Nemocnice Ibn Sina v Zelené zóně

V Erbílu jsou k dispozici tato medicínská centra:

• Rezgary Public Hospital – tel. 0662272790
• Rozhalat Emergency Hospital – tel. 0662274011
• Emergency Hospital – tel. 0662224911

V Basře existují tři velké civilní nemocnice, které přijímají cizince:

• Al Jumhury Hospital
• Al Sadr Hospital
• Al Talemy Hospital

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Pro vstup občana České republiky na území Irácké republiky je vyžadován platný pas (cestovní, služební,
diplomatický) České republiky.

Vstupní vízum je nutné mít již před vstupem na území Irácké republiky; vydává jej Velvyslanectví Iráku v
Praze. Imigrační důstojníci na Mezinárodním letišti Bagdád (jiný vstup prakticky není možný, s výjimkou
iráckého Kurdistánu) provádějí důslednou a pečlivou kontrolu dokladů. Je nutné mít zajištěné pozvání,
na jehož základě bude vydána tzv. bezpečnostní doložka. Tu zajišťuje ministerstvo vnitra ve spolupráci
s institucí, která poskytuje pozvání.

Pro kurdistánské provincie platí odlišný režim, kde je bezvízový styk po dobu 8 dnů, poté je třeba požádat
o prodloužení na místní policejní stanici – v Erbilu, Sulaimanii nebo Dohuku.

Při pobytu delším než 10 dnů již není povinnost přihlásit se na Ministerstvu vnitra, a to vzhledem k již
zmíněné bezpečnostní doložce, doporučujeme však ihned po příletu kontaktovat Velvyslanectví České
republiky na adrese: Bagdád, Al-Mansour, Dijlaschool St. 37, tel. 00964-7901909537.

Celní předpisy a pravidla jsou srovnatelné s ostatními zeměmi regionu. Doporučujeme nedovážet
předměty a zboží, které by mohly být považovány za neslučující se s náboženstvím (zejména alkohol).
Vzhledem k omezení pohybu doporučujeme mít dostatečnou finanční hotovost (USD), neboť v Iráku je
naprosto nefunkční užívání platebních karet, či vybírání z bankomatů. Platby v EUR nejsou obvyklé.
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1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje občanům ČR při přípravě i realizaci cest
do Iráku maximální obezřetnost s ohledem na dlouhodobě komplikovanou bezpečnostní situaci a z ní
plynoucí rizika.

Bezpečnostní situace v Iráku je přes postupující trend směrem ke stabilizaci nadále riziková a obtížně
předvídatelná. V zemi působí izolované skupiny politických extrémistů a kriminální uskupení, jejichž cílem
se mohou stát cizinci postrádající znalost místního prostředí a adekvátní ochranu. Relativně bezpečné jsou
z hlediska pohybu cizinců provincie Regionu iráckého Kurdistánu (Dohúk, Erbíl, Sulajmaniya).

Důrazně doporučujeme realizovat veškeré cesty do Iráku v úzké koordinaci s důvěryhodnými místními
partnery, ať již na vládní či provinční úrovni nebo místními podnikateli. Specifickou pozornost je třeba již
ve fázi přípravy cesty věnovat zajištění bezpečného ubytování (hotely pouze s adekvátní ochranou a na
základě věrohodných referencí) a dopravy (ať již zajišťované s asistencí místních bezpečnostních složek,
soukromých ochranek, či důvěryhodných lokálních partnerů). 

V zemi je omezený přístup k základní zdravotní pomoci. Vnitrostátní letecká přeprava funguje mezi
Bagdádem a městy Erbíl, Sulajmaniya, Basra a Nadžaf.

V souvislosti s cestami zástupců českých podnikatelských subjektů do Iráku Ministerstvo zahraničních věcí
ČR doporučuje před cestou kontaktovat Velvyslanectví ČR v Bagdádu.

S výjimkou Regionu iráckého Kurdistánu (provincie Erbíl, Sulajmaniya a Dohúk) nedoporučujeme
vzhledem k bezpečnostní situaci a neexistenci vhodné infrastruktury realizaci individuálních turistických
cest.

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Velvyslanectví České republiky
Hay al-Mansour, Dijlaschool 601/11/37
Baghdad
e-mailové spojení:

• czech_embassy@centrum.cz
• baghdad@embassy.mzv.cz
• Commerce_Baghdad@mzv.cz

Kontaktní kancelář obchodně-ekonomického úseku
Ain-Kawa 415/09/10
Erbil
e-mail: Commerce_Erbil@mzv.cz

Komunikaci a korespondenci s kontaktní kanceláří je třeba provádět zásadně v angličtině s tím, že kopii
sdělení je třeba zaslat na adresu Zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu, které toto pracoviště řídí.

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
V Iráku nemají stálé zastoupení žádné české instituce.

mailto:baghdad@embassy.mzv.cz
mailto:baghdad@embassy.mzv.cz
mailto:Commerce_Baghdad@mzv.cz
mailto:Commerce_Erbil@mzv.cz
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1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)

• policie: 07901 737727 (z iráckého mobilu), +964 7901 737727 (z českého mobilu)
• nouzové volání: 130 (z pevné linky), 01130 (z iráckého mobilu), +964 1130 (z českého mobilu)
• ohlašovna požárů: 105 (z pevné linky), 01105 (z iráckého mobilu), +964 1105 (z českého mobilu)

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti ZÚ ČR):

• 5429120 (pevná linka) Nemocnice Yarmouk
• 5376641 (pevná linka) Červený půlměsíc

1.18. Internetové informační zdroje
• Iraqi Government: www.iraqigovernment.org
• Ministry of Foreign Affairs: www.iraqmofa.net
• Ministry of Electricity: www.iraqelectric.org
• Ministry of Displacement and Migration: www.modm-iraq.com
• Ministry of Education: www.moeiraq.info
• Ministry of Higher Education: www.iraquniversities.org
• Ministry of Industry: www.iraqiindustry.com
• Ministry of Trade: www.motiraq.org
• Ministry of Transportation: www.iraqitransport.com
• Ministry of Water: www.iraqi-mwr.org
• Ministry of Construction and Housing: www.mochiraq.com
• Ministry of Culture: www.cultureiraq.org
• Ministry of Communication: www.uruklink.net/moc
• Iraqi Business Center Commercial Guide: www.iraqibusinesscenter.org
• Baghdad Business Center: www.baghdadbusinesscenter.org
• Trade Bank of Iraq: www.tbiraq.com
• Central Bank of Iraq: www.cbi.iq
• Iraqi Business Center Commercial Guide: www.ibcguide.org
• Destination Baghdad Expo: www.dbxexpo.com
• Baghdad Bazaar: www.baghdadbazaar.com
• Ministry of Oil: www.uruklink.net/oil

1.19. Adresy významných institucí

Webové stránky státních firem v Iráku

• State Commission for Roads & Bridges: www.uruklink.net/scb
• State Commission for Housing: www.uruklink.net/scb              
• National Center for Engineering Consultancy: www.uruklink.net/moch              
• Engineering Affairs: www.uruklink.net/ceo              
• National Center for Constructional Laboratories: www.ncclr.com
• Military Works Office: www.uruklink.net/moch
• Ashur State Corporation Company (Roads & Bridges): www.uruklink.net/ashour
• Hamourabi State Corporation Company (Roads & Bridges): www.hamorabicomp.com          
• Al Fao State Corporation Company: www.uruklink.net/alfao               

http://www.iraqigovernment.org
http://www.iraqmofa.net
http://www.iraqelectric.org
http://www.modm-iraq.com
http://www.moeiraq.info
http://www.iraquniversities.org
http://www.iraqiindustry.com
http://www.motiraq.org
http://www.iraqitransport.com
http://www.iraqi-mwr.org
http://www.mochiraq.com
http://www.cultureiraq.org
http://www.uruklink.net/moc
http://www.iraqibusinesscenter.org
http://www.baghdadbusinesscenter.org
http://www.tbiraq.com
http://www.cbiraq.org
http://www.ibcguide.org
http://www.dbxexpo.com
http://www.baghdadbazaar.com
http://www.uruklink.net/oil
http://www.uruklink.net/scb
http://www.uruklink.net/scb
http://www.uruklink.net/moch
http://www.uruklink.net/ceo
http://www.ncclr.com/
http://www.uruklink.net/moch
http://www.uruklink.net/ashour
http://www.hamorabicomp.com/
http://www.uruklink.net/alfao
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• Saad State Engineering Company: www.uruklink.net/moch/english/saad.htm              
• Al-Moutasim State Corporation Company(Buildings): www.almutasim.com              
• Al-Mansoor State Corporation Company (Buildings): www.almansourco.com
• Al-Farouq State Corporation Company (Buildings): farouqcompany@yahoo.com   
• Al-Rasheed State Corporation Company (Buildings): www.alrasheid.com    
• Závod na elektrické  výrobky: www.dialacompany.com       
• Kovozpracující podniky: www.alsumood-steel.com          
• Kontakt na cementárny: cementivest@yahoo.com         
• Ministerstvo vodních zdrojů: www.iraq-mwr.org                   
• Ministerstvo ropy: www.uruklink.net/oil/announc.htm  
• Ministerstvo telekomunikace: www.iraqimoc.net                    
• Ministerstvo dopravy: www.iraqitransport.com                    
• Mobilní síť operátora Zain: www.iq.zain.com
• Mobilní síť operátora Asiacell: www.asiacell.com
• Mobilní síť operátora Korek: www.korektel.com

http://www.uruklink.net/moch/english/saad.htm
http://www.almutasim.com/
http://www.almansourco.com/
mailto:farouqcompany@yahoo.com
http://www.alrasheid.com/
http://www.dialacompany.com/
http://www.alsumood-steel.com/
mailto:cementivest@yahoo.com
http://www.iraq-mwr.org/
http://www.uruklink.net/oil/announc.htm
http://www.iraqimoc.net/
http://www.iraqitransport.com/
http://www.iq.zain.com/
http://www.asiacell.com/
http://www.korektel.com/
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2. Vnitropolitická charakteristika
          

2.1. Stručná charakteristika politického systému
Irácká republika je parlamentní demokracií v čele s prezidentem. Výkonná moc je dána vládě; premiér je
také vrchním velitelem ozbrojených sil. Sněmovna reprezentantů iráckého parlamentu má 325 poslanců,
volební období je čtyřleté. Poslední volby do parlamentu se uskutečnily 7. 3. 2010.

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
Džalál Tálabání, prezident Republiky Irák (PUK)

Prezident je hlavou státu, je volen poslanci Sněmovny reprezentantů iráckého parlamentu na čtyřleté
funkční období. Prezident skládá slib před poslanci sněmovny do rukou jejího předsedy.

Hlavní kompetence prezidenta:

• zastupuje Republiku Irák navenek,
• sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (může přenést sjednávání smluv i na parlament),
• jmenuje premiéra a vládu, přijímá demisi vlády a pověřuje výkonem funkce ministry do jmenování

nové vlády,
• podepisuje zákony,
• uděluje amnestii (zmírňuje, odpouští nebo zahlazuje udělené tresty),
• přijímá vedoucí diplomatických misí a přebírá jejich pověřovací listiny,
• na rozdíl od ČR není vrchním velitelem ozbrojených sil Irácké republiky

2.3. Složení vlády
V návaznosti na patový volební výsledek, který vzešel z voleb dne 7. 3. 2010, došlo v prosinci 2010 s
odstupem více než 9 měsíců na základě politické dohody ke jmenování nové irácké vlády složené ze
zástupců všech hlavních parlamentních bloků. Dne 21. 12. 2010 vyjádřila Sněmovna reprezentantů
iráckého parlamentu vládě staronového premiéra Núrího al-Málikího důvěru. Kabinet byl nicméně
jmenován jako neúplný, několik členů bylo jmenováno až na počátku roku 2011. Nadále zůstávají
neobsazeny resorty obrany, vnitra a pozice ministra pro národní bezpečnost. Řízením těchto resortů je
dočasně pověřen premiér.

Centrální vláda v Bagdádu (GoI):

• Núrí Kamal al-Málikí, předseda vlády Irácké republiky (šíita, volební koalice: Stát práva, politická
strana: Da´wa)

• Husajn Al-Šahristání, místopředseda vlády pro energetiku (šíita, volební blok: Stát práva, politická
strana: Da‘wa)

• Rowš Núrí Šáwes, místopředseda vlády pro obchod (Kurd, volební blok: Kurdistan List)
• Sáleh al-Mutlaq, místopředseda vlády pro sektor služeb (sunnita, volební blok: Iráqíja)
• Hošjár Zebárí, ministr zahraničních věcí (Kurd, volební blok: Kurdistan List)
• Abdulkarím Lu’ajbí, ministr ropy (šíita, Národní aliance)
• Rafí‘ al-Isáwí, ministr financí (sunnita, volební blok: Iráqíja)
• Alí al-Adíb, ministr vyššího vzdělávání a výzkumu (šíita, volební blok: Stát práva)
• Mohammed Tamím, ministr školství (volební blok: Iráqíja)
• Sa’adún al-Dulajmí, ministr kultury, pověřený řízením ministerstva obrany (Národní aliance)
• Ahmed Násir al-Karbúlí, ministr průmyslu a minerálů (sunnita, Iráqíja)
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• Jassim Mohammed Džafar, ministr mládeže a sportu (Turkoman, volební blok: Stát práva)
• Hassan al-Šammarí, ministr spravedlnosti (Národní aliance)
• Izzaddín al-Dawla, ministr zemědělství (Iráqíja)
• Majíd Hamid, ministr zdravotnictví (Kurd, Kurdistan List)
• Dindar Nadžman, ministr pro přesídlence a migraci (Kurdistan List)
• Sargon Lazar Sliwa, ministr životního prostředí (Asyrské demokratické hnutí)
• Mohammed al-Súdání, ministr lidských práv (Stát práva, Da’wa)
• Mohammed Alláwí, ministr telekomunikací (Iráqíja)
• Mohammed Sahib al-Darradži, ministr bytové výstavby a stavebnictví (Sadristické hnutí)
• Hádí al-Amirí, ministr dopravy (Národní aliance)
• Muhanad al-Sádí, ministr vodních zdrojů (Sadristické hnutí)
• Abdulkarím al-Samará’í, ministr vědy a technologie (Iráqíja)
• Nassar al-Rubá’í, ministr práce a sociálních věcí (Sadristické hnutí)
• Liwa‘ Samajsim, ministr turismu a památek (Sadristické hnutí)
• Ali Júsif Šukrí, ministr plánování (Sadristické hnutí)
• Kairallah Hassan Babakir, ministr obchodu (Kurdistan List)
• Adel Mhodar Rádhí, ministr municipalit a veřejných prací (Sadristické hnutí)
• Karim Aftan Al Džumajlí, ministr elektřiny (sunnita, volební blok: Iráqíja)
• Ibtihál Gasid al-Záidí, ministryně pro ženské otázky (volební blok: Stát práva)

Vedle resortních ministrů jsou členy vlády rovněž tzv. státní ministři, ať již ministři bez portfeje, či mající
agendu, pro kterou nebylo zřízeno samostatné ministerstvo (například kmenové záležitosti, národní
usmíření, provinční záležitosti).

Kurdská regionální vláda (KRG):

• Mas´úd Barzání, prezident
• Nechirvan Idris Barzani, předseda vlády
• Imad Ahmad Sayfour, místopředseda vlády
• Abdul Karim Sultan Sinjari, ministr vnitra
• Bayiz Saeed Mohammad Talabani, ministr financí a ekonomiky
• Sherwan Haidary, ministr spravedlnosti
• Jafar Mustafa Ali, ministr Pešmergů
• Jonson Siyaoosh, ministr dopravy a komunikací
• Asmat Muhamad Khalid, ministr vzdělávání
• Rekawt Hama Rasheed, ministr zdravotnictví
• Kamil Ali Aziz, ministr pro náboženské otázky
• Serwan Baban, ministr zemědělství a vodních zdrojů
• Kamaran Ahmed Abdullah, ministr stavebnictví
• Ali Osman Hadži Badri Sindi, ministr plánování
• Sabah Ahmed Mohamed (Mamosta Aram), ministr pro pozůstalé a oběti Anfálu
• Ali Saeed, ministr vyššího vzdělávání a vědeckého výzkumu
• Kawa Mahmoud Shakir, ministr kultury a mládeže
• Yasin Sheikh Abu Bakir Muhammad Mawati, ministr elektřiny
• Abdullah Abdulrahman Abdullah (Ashti Hawrami), ministr přírodních zdrojů
• Dilshad Shahab, ministr municipalit a turistiky
• Sinan Abdulkhalq Ahmed Çelebi, ministr obchodu a průmyslu
• Asos Najib Abdullah, ministryně práce a sociálních věcí
• Faláh Mustafa Bákir, ministr - ředitel odboru zahraničních vztahů KRG
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3. Zahraničně-politická orientace
Irák si v posledních několika letech musel vytvářet novou platformu vztahů se svými sousedy.
V ekonomicko-politickém výhledu představují všechny bezprostředně sousedící státy zajímavé obchodní
partnery s vysokým potenciálem.

Turecko

Bilaterální vztahy s Tureckem se vyvíjejí dynamicky a dominantním zájmem obou partnerů je rozvoj
a další prohlubování obchodní relace. I nadále je přetrvávajícím problémem ve vzájemných vztazích
přítomnost povstaleckých bojovníků zakázané turecké Kurdské strany pracujících (PKK) v příhraničních
oblastech Regionu iráckého Kurdistánu, odkud dochází k přeshraničním útokům na turecké vojenské
a další vládní cíle. Turecká armáda na tyto útoky reaguje omezenými vojenskými operacemi na území
severního Iráku zaměřenými na eliminaci výcvikových a dalších kapacit PKK.

Na konci března 2011 navštívil již podruhé během dvou let Irák turecký premiér Recep Tayyip Erdoğan.
Turecký premiér přicestoval do Iráku v doprovodu ekonomických ministrů a početné obchodní delegace.
Deklaroval jednoznačný zájem na posílení pozice Turecka jako dominantního obchodního partnera Iráku.
Obě strany vyjádřily zájem dosáhnout nárůstu současné obchodní výměny ze 7,5 mld. USD (2010) na
10-12 mld. USD v roce 2011. Turecko je nadto jedním z mála zahraničních investorů v Iráku. Velké
turecké investice směřují zejména do oblasti energetiky.

Během své březnové cesty navštívil Erdoğan jako vůbec první takto vysoce postavený státník většinově
sunnitské země šíitské svaté město Nadžaf a rovněž správní středisko autonomního Regionu iráckého
Kurdistánu Erbíl, kde otevřel turecký generální konzulát a slavnostně inauguroval nové mezinárodní
letiště postavené tureckým investorem.

Írán

Vztahy mezi Irákem a Íránem po roce 2003 jsou na vysoké úrovni a zdá se, že nabírají stále na intenzitě.
Írán hned po pádu Saddámova režimu navrhl otevřít volnou obchodní zónu v příhraniční oblasti a
otevřel své obchodní zastoupení v Iráku. Bilaterální obchodní výměna nadále roste, zejména vzhledem
k tomu, že Írán je pro irácký trh zdrojem levných a široce dostupných produktů. Obě země postavily
několik terminálů na hranicích, aby umožnily dovoz zboží z Íránu do Iráku. V červenci 2009 obě země
podepsaly Memorandum of Understanding, které má pomoci v budoucnu odstranit celní a obchodní
překážky. Rovněž v oblasti ropné spolupráce došlo k podpisu předběžných dohod o společných investicích.
Naneštěstí ovšem právě v oblasti ropných nalezišť se objevilo napětí mezi oběma zeměmi zapříčiněné
neshodou ve vymezení hraničního pásma v oblasti provincie Maisan. Zde se nacházejí poměrně velké
zásoby ropy a obě země si na ně dělají nárok. Přes velmi ostrý tón obou diplomacií v této věci však
nakonec došlo k dohodě. Ve fázi vyjednávání je výstavba plynovodu z Íránu do Iráku. Ten by měl
uspokojit rostoucí iráckou poptávku do doby, než bude Irák schopen efektivně využívat vlastních nalezišť.
Nikoliv nevýznamným zdrojem příjmů pro Irák je náboženská turistika z Íránu do šíitských svatých měst
(Nadžaf, Kerbala) na území Iráku.

Jordánsko

V roce 2008 se začaly významně upevňovat dobré vztahy mezi Irákem a Jordánskem. Historickou událostí
byla oficiální návštěva jordánského krále Abdulláha II. v doprovodu premiéra Nádira Dahabího a ministra
zahraničních věcí Saláema Bašíra v Bagdádu. Návštěva byla vyvrcholením snah jordánské diplomacie o
postupné zlepšování vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi, které byly narušeny invazí spojeneckých
vojsk a útokem na jordánskou ambasádu v Bagdádu v roce 2003. Návštěva se uskutečnila krátce po
jmenování velvyslance Naifa al-Zaidana. Pokračuje spolupráce ve sdílení zpravodajských informací ve
snaze společně bojovat proti al-Káidě. Jordánsko je připraveno založit volnou obchodní zónu v irácké
pohraniční oblasti Kamara. V současnosti označuje irácká vláda vztahy s Jordánskem za příkladné.

Sýrie

V letech 1980-2006 obě země neudržovaly diplomatické styky. Sýrie byla v posledních letech příjemcem
emigrantů z řad opor baasistického režimu a také centrem ozbrojeného odporu, realizovaného útoky
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na příhraniční území. V nedávné minulosti premiér al-Málikí obviňoval Sýrii ze zodpovědnosti za
útoky v létě 2009 a četné diplomatické roztržky byly jen obtížně urovnávány. Ačkoli Írán je rovněž
obviňován mezinárodním společenstvím z přípravy teroristických útoků, k Sýrii má Irák naprosto
odlišný diplomatický přístup. K významnějšímu oteplení vztahů mezi premiérem al-Málikím a syrským
politickým vedením došlo v povolebním období roku 2010. Na počátku roku 2011 zavítal do Bagdádu
syrský premiér a obě země diskutují o možnostech rozvoje vzájemných vztahů v ekonomické oblasti.
Irák v současnosti plánuje výstavbu tří nových exportních produktovodů z Iráku na území Sýrie, kde
se předpokládá napojení na transarabský plynovod. Ve druhé polovině roku 2011 zaujal Irák specifický
přístup k potlačování opozice ze strany syrského režimu. Irák se obává nekontrolovatelného rozšíření
nepokojů v regionu a nepřipojil se k většinovému názoru Ligy arabských států ve smyslu odsouzení
postupu prezidenta Asada a zavedení sankcí vůči Sýrii.

Kuvajt

Mezi Kuvajtem a Irákem došlo k opětovnému navázání diplomatických styků, přerušených po agresi
Saddáma Husejna v roce 1990. Byl jmenován první velvyslanec a obě země společně hledají a nalézají
cesty ke spolupráci na všech úrovních. Ústřední otázkou spolupráce obou zemí je otázka vyřešení
válečných reparací, které má Irák zaplatit Kuvajtu. Částka je stanovena jako 5 % iráckých příjmů z ropy
a premiér al-Málikí by ji rád s pomocí OSN zmírnil na 2,5 %. Platby jsou realizovány přes OSN a irácká
strana dlouhodobě usiluje o odpuštění sankčních plateb, které odčerpávají finanční prostředky využitelné
k rozvoji. Přestože došlo k posunu při řešení sporných územních nároků, společné námořní hranice
i otázky válečných zajatců a přesídlenců, není nadále Kuvajt ochoten od reparací zcela upustit. Kuvajtští
podnikatelé nicméně projevují zájem o investice v Iráku a aktivní jsou zejména v jihoiráckých provinciích,
především v Basře. V průběhu roku 2011 se však objevil nový problém ve vzájemných vztazích. Irák
obviňuje Kuvajt z nepřátelského konání kvůli tomu, že plánuje výstavbu mořského přístavu, který má
údajně komplikovat přístup do jediného iráckého přístavu v Um-Qasru.   

Spojené arabské emiráty

Irácký premiér Núrí al-Málikí zavítal v červenci 2008 na oficiální návštěvu Spojených arabských emirátů.
Ve vládní delegaci byli ministr průmyslu a nerostných surovin, ministr vnitra a další představitelé irácké
vlády. Núrí al-Málikí byl v Abú Dhabí přijat prezidentem Šejkem Khalífou al-Nahianem. Dvoustranné
rozhovory se týkaly především rozhodnutí SAE odpustit Iráku zahraniční dluh v celé výši (cca 7 miliard
US dolarů včetně poplatků a úroků). Podle premiéra toto rozhodnutí napomůže dalšímu rozvoji Iráku a
zlepšení ekonomické a bezpečnostní situace. SAE otevřely v Iráku velvyslanectví, pověřovací listiny předal
velvyslanec Abdullah Ibrahim al-Shehí. Jedná se o prvního velvyslance SAE od roku 1990.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních

• WIPO – Světová organizace pro ochranu duševního vlastnictví
• OPCW – Organizace pro zákaz chemických zbrani
• FAO – Organizace pro potraviny a zemědělství
• IOM – Mezinárodní organizace pro migraci
• UNIDO – Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
• IFAD – Organizace pro zemědělský rozvoj
• WMO – Světová meteorologická organizace
• UPU – Světová poštovní unie
• WTO – světová obchodní organizace (zatím pozorovatel)
• UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
• ILO – Mezinárodní organizace práce
• WHO – Světová organizace zdravotnictví
• ITU – Mezinárodní telekomunikační unie
• UNWTO – Světová organizace turistiky
• ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví
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• UN-HABITAT – Program OSN pro lidská sídla
• UNICEF – Mezinárodní fond dětí
• ESCWA – Ekonomicko-sociální výbor Západní Asie
• UNDP – Program OSN pro rozvoj
• WCO – Mezinárodní organizace cel
• ICDO – Mezinárodní civilní obrana
• OEI – Světová organizace na ochranu zvířat
• UNEP – Program OSN pro životní prostředí
• IAEA – Světová agentura pro atomovou energii
• OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
Irák stál u založení jednoho z nejvýznamnějších regionálních uskupení, Ligy arabských států (LAS),
kterému předcházela řada multilaterálních smluv. Po svržení totalitního režimu zahájil Irák novou éru boje
proti terorismu a podepsal řadu mezinárodních smluv:

• Alexandrijský protokol, ustanovení LAS (17. října 1944)
• Pakt arabské ligy (22. března 1945)
• Dohoda o společné obraně a ekonomické spolupráci (13. března 1950)
• Charta národní ekonomické činnosti (26. listopadu 1980)
• Syrsko-irácká smlouva o boji proti terorismu a organizovanému zločinu (prosinec 2006)
• Turecko-irácká smlouva o boji proti terorismu (září 2007)
• Íránsko-irácká bezpečnostní smlouva (červen 2008)
• Kjótský protokol (srpen 2008)
• Mezinárodní úmluva o boji proti drogám a organizovanému zločinu (září 2008)

Dohoda o ekonomické spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) mezi ČS EU a Irákem
byla sjednána v roce 2010. Proces ratifikace členskými státy byl zahájen v roce 2011.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Ve dnech 23.–24. dubna 2007 se v Praze uskutečnily bilaterální expertní rozhovory k sukcesi do smluv
s Irákem. Jejich výsledkem byly závěry, které vstoupily v platnost dne 10. března 2008. Tímto dnem se:

ponechávají v platnosti následující smluvní dokumenty:

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 7. 5. 1959)
• Dohoda o letecké dopravě mezi ČSR a Iráckou republikou (Praha, 11. 3. 1960)
• Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisků a příjmů

československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní (Bagdád, 7. 12. 1977)
• Konzulární úmluva mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 16. 8. 1985)

ruší platnost následujících smluvních dokumentů:

• Protokol o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 14. 12. 1958)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o ustavení Stálého výboru pro hospodářskou,

vědeckou a technickou spolupráci (Bagdád, 3. 7. 1978)
• Dohoda o spolupráci v oblasti cen mezi Federálním cenovým úřadem ČSSR a Ústřední cenovou

organizací Irácké republiky (Praha, 22. 9. 1980)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (Bagdád, 21.

4. 1982)



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

16/65 © Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

• Všeobecná dohoda o hospodářské, vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké
republiky (Praha, 30. 11. 1986)

Bilaterální smlouvy hospodářského charakteru:

• Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9. 3. 1972)
• Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou

(Praha, 18. 12. 1973)
• Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
• Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9. 3.

1972 ve znění dopisů vyměněných 18. 1. 1975 a 9. 7. 1975 (Bagdád, 9. 7. 1975)
• Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou

Irácké republiky (Bagdád, 31. 5. 1977)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech

1986–1990 (podepsaná 16. 7. 1985).

V současnosti je na expertní úrovni projednáván text  Dohody o zabránění dvojímu zdanění a ve finálním
stádiu před ratifikací se nachází návrh Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic.
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4. Ekonomická charakteristika země
Irák patří z hlediska ekonomické výkonnosti mezi země rozvojové, přesto je díky bohatým zásobám ropy
a zemního plynuje jedním z nejbohatších států Blízkého východu. Hospodářské výsledky jsou zcela závislé
na těžbě těchto suroviny (příjmy pocházející z těžby a vývozu ropy představují 94 % příjmů státního
rozpočtu), a proto je irácké hospodářství zásadně ovlivňováno situací na světových trzích, zvláště pohyby
cen ropy. Podle statistiky Světové banky činil HDP v roce 2009 65,8 mld. USD, údaje za rok 2010 nebyly
v době zpracování této informace k dispozici. Při přepočtení HDP na hlavu dle stálých cen roku 2000
(USD) činil růst tohoto klíčového ukazatele v období 2005–2009 11,2 %.  

Vývoj HDP
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(odhad)
Růst HDP (%) -0,7 6,2 1,5 9,5 4,2 6,0*
HDP (USD,
běžné ceny)

31,3 45,1 57,0 86,5 65,8 82,2**

HDP na hlavu
(USD, běžné
ceny)

1 100 1 543 1 903 2 817 2 090  

Zdroj: Světová banka
* Institut pro ekonomické reformy
** Irácká centrální banka

Určitým pozitivem je zpevňování irácké měny vůči dolaru a euru. Stabilita je však udržována spíše z
politických důvodů, nezávisle na skutečných hospodářských a fiskálních výsledcích (uvolnění směnného
kurzu irácké měny by vedlo k okamžitému prudkému růstu cen pohonných hmot, potravin, spotřebního
zboží, a tím k dalšímu zhoršení ekonomické a bezpečnostní situace v zemi).

Irácké hospodářství je stále ještě silně centralizované, velké společnosti jsou vesměs státní a jsou přímo
řízeny resortními ministerstvy. Z toho vyplývá jejich převažující neefektivnost a rigidita, spojené se
všeobecnou korupcí a klientelismem. Předchozí vláda proto připravovala rozsáhlou privatizaci, která
ale byla současnou vládou pozastavena. Soukromý sektor sice v Iráku existuje, ale omezuje se zatím
převážně na sféru malých a středních podniků s těžištěm v obchodu a službách. Důsledkem je, že většina
Iráčanů je svými příjmy na iráckém státu závislá.

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Země není schopna čelit v současných podmínkách otevřenému tržnímu hospodářství. Její ekonomika
je založena na těžbě a zpracování ropy a zemního plynu, jež zajišťují asi 95 % příjmů státního rozpočtu.
Díky zvýšení cen ropy na světových trzích dosahuje Irák rozpočtových přebytků, které hodlá vláda
využívat při postupné rekonstrukci a oživení ekonomiky. Plynulý vývoz ropy a plynu z Iráku také závisí
na bezpečnostní situaci: sabotáže proti produktovodům, těžním zařízením a infrastruktuře mohou export
ohrozit. Irák dosáhl ke konci roku 2010 denní těžby 2,6 mil. barelů ropy a plánuje ji v příštích letech
postupně zvýšit až na 12 mil. barelů. Pokud by se mu podařilo dosáhnout 10 mil. barelů denní produkce,
stal by se vážným konkurentem Saúdské Arábie. Za tímto účelem v Iráku v současnosti probíhají tzv.
„aukce“ ropných polí, kdy irácká vláda poskytuje právo těžby ropy zahraničním investorům za podíl
z každého vytěženého barelu.

Irácká centrální banka odhaduje, že v roce 2011 dosáhne růst HDP zhruba stejné výše jako v roce 2010,
tj. cca 6 %. V optimálním případě dosažení plánovaného růstu produkce a exportu ropy předpokládá, že v
roce 2012 by mohl dále stoupnout až na 9 %.

Domácí výroba nedokáže Irák zásobovat v potřebném sortimentu a množství ani základními komoditami
a je třeba je dovážet. Import je podpořen neexistencí cel, je zatížen pouze symbolickými poplatky a
zvláštní daní 5 % při dovozu většiny položek. Zavedení cel bylo sice na začátku roku 2011 připraveno,
vláda je však odložila na neurčito.
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Statistiky OSN udávají, že míra nezaměstnanosti se pohybuje mezi 15 a 30 %. Na tomto údaji se
podílejí lidé v produktivním věku 15–29 let 28 %. Podíl žen na trhu práce je jen 17 %. Ženy, které jsou
zaměstnané, jsou z 80 % vysokoškolsky vzdělané.

K největším zaměstnavatelům patří stále státní sektor. Od roku 2005 do roku 2008 se počet lidí
pracujících ve státním sektoru zdvojnásobil. Oblíbenost práce pro stát je dána řadou výhod, jako
je pravidelnost příjmu, ochota zaměstnávat starší lidi a stálost zaměstnání. V zemědělských oblastech je
situace pochopitelně jiná. Zaměstnání v soukromém sektoru přináší vyšší příjmy domácnosti, a to až o
20 %. Práce je však méně jistá. Mnoho Iráčanů se věnuje podnikání a zároveň má stálé pracovní místo
ve státním sektoru. V roce 2009 náklady na mzdy tvořily téměř třetinu všech výdajů státu. Tato situace
výrazně zatěžuje státní rozpočet. Udržitelná je za předpokladu, že nedojde k poklesu cenové hladiny
ropy na světových trzích. Jinak je možné předpokládat pokles pracovních příležitostí ve státní správě a ve
státním sektoru celkově. Například v kurdistánských provinciích ve státním sektoru nyní nalézá obživu až
50 % všech zaměstnanců, což by v budoucnu mohlo způsobit problémy s udržitelností státního rozpočtu.

Pozitivním se jeví pokles inflace, a to jak jádrové inflace (2008 13 %; 2007 19,3 %), tak celkového
indexu spotřebitelských cen (2008 2,7; 2007 30,8). To přináší jisté uklidnění po letech s vysokým
inflačním indexem. V srpnu 2011byla dle tiskové zprávy jádrová meziroční inflace na hodnotě 7,6 %.
Předpověď centrální banky pro rok 2011 je 7 %, plán ministra financí na rok 2012 je 5 %. Riziko návratu
vysoké inflace však není stále zanedbatelné, ceny potravin i léků stále rostou.

Základním předpokladem dalšího posilování irácké ekonomiky je rozvoj těžby ropy a zemního plynu.
Vláda předpokládá, že následně budou také růst její rozpočtové příjmy a že se tak v letech 2012-2014
podaří snížit deficit na jednu třetinu a zvýšit růst HDP. K tomu hodlá též přispět podporou růstu
soukromého sektoru. Prioritou, jejíž realizace umožní zvyšování životní úrovně obyvatelstva Iráku,
je obnova a výstavba energetické základny. Pro zajištění energetických potřeb země jsou nutné
investice ve výši přesahující 25 mld. USD. Další prioritou ekonomického rozvoje je obnova a výstavba
vodohospodářských systémů a  komunikační infrastruktury.

Kromě toho, že vláda pro realizaci uvedených priorit hodlá vyčlenit značné rozpočtové prostředky,
bude podporovat vstup zahraničních investorů jak do strategických průmyslových odvětví, tak do
infrastrukturních projektů.

Ekonomika v iráckém Kurdistánu

V provinciích Regionu iráckého Kurdistánu (Erbil, Dohúk, Sulaimaniya) je ve srovnání s dalšími regiony
Iráku stabilnější politická a bezpečnostní situace, což vytváří výhodnější předpoklady pro obchodní
aktivity, včetně vstupu zahraničních investorů.

Kurdistánské provincie patří mezi nejrychleji se rozvíjející části Iráku. Regionální státní správa a místní
samospráva dobře funguje; podíl na iráckém státním rozpočtu je garantován ve výši 17 %. V roce 2012
očekává vláda Regionu iráckého Kurdistánu dokonce hospodářský růst o 12 % spojený s dalším přílivem
investic (v roce 2011 se odhadovaly na 16 mld. USD).

Kurdistánské provincie se postupně stávají významným „nástupištěm“ k další „expanzi“ zahraničních
firem na celé území Iráku.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
Statistické údaje je velmi obtížné objektivizovat, liší se odhady různých iráckých úřadů a Světové banky.
Některé jsou zveřejňovány s velkým zpožděním.

Většina iráckých ministerstev se v důsledku dřívější mezinárodní izolace Iráku, dlouhodobě nestabilní
bezpečnostní situace a personálních změn souvisících s výměnou vládních garnitur postupně učí správě
země a odpovědnosti.  



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

19/65 © Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

Hrubý domácí produkt Iráku, vývoj objemu, míra inflace, vývoj nezaměstnanosti
Indikátor 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HDP (běžné
ceny, mld.
USD) 

31,3 45,1 57,0 86,5 65,2 82,2

HDP na
obyvatele
(běžné ceny,
USD)

1 100 1 543 1 903 2 817 2 090 2340

HDP změna
(%)

-0,7 6,2 1,5 9,5 4,2 0,8

Běžný účet
(mld. USD)

-3,3 2,7 15,5 27,1 -3,2*  

Běžný účet
(% HDP)

-10,7 5,9 27,2 31,4 -4,3*  

Podíl vývozu
na HDP (%)

50,5** 75,4** 61,4**    

Inflace (CPI,
%)

37** 53,2 -10,1 12,7 6,9 2,9

Nezaměstnanost
(%)

18,0 17,5 30,0** 20,0** 15,0**  

Zdroj: Světová banka
* odhad IIER ( Irácký institut pro ekonomické reformy)
** Ministerstvo plánování Iráku
Pozn.: Nevyplněné údaje nebyly v době zpracování zprávy k dispozici.

Index spotřebitelských cen v Iráku (1993 = 100)
Název

položky
Míra

inflace
Úhrnný
index

NájmySmíšené
zboží a
služby

Zdravotnictví
a léky

Spoje a
doprava

Palivo
a

osvětlení

NábytekTkaniny
a

oděvy

Nápoje
a

cigarety

Potraviny

Váha  100 11,5 0,5 1,5 4.9 2,1 3,1 9,7 3,5 63,2
2003 33,6 6

943,4
20

233,4
5

554,3
24

728,5
6 285,6 49

010,5
3

296,9
3

250,4
1

517,2
4

178,8
2004 27,0 8

815,6
34

336,2
6

737,3
32

594,6
7 096,7 32

227,3
3

284,1
3

132,0
1

210,4
4

544,2
2005 37,0 12

073,8
48

911,6
8

406,6
35

022,5
10 903,7 64

161,4
3
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3
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1

217,9
5

558,1
2006 53,2 18

500,8
66

075,4
11

315,0
41

513,4
24 996,0 183

515,3
4

175,5
4

164,3
1

411,3
7

217,5
2007 30,8 24

205,5
81

898,4
14

618,1
46

283,3
32 325,7 314

864,1
4

457,7
4

514,0
1

496,6
8

220,4
2008 2,7 24

851,3
93

993,2
16

031,7
52

126,2
31 895,8 247

455,0
4

776,9
4

655,3
1

630,7
9

120,0

Pozn.: Údaje za roky 2009 a 2010 nebyly v době zpracování zprávy k dispozici.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Průmyslová výroba stagnuje, 80 % zařízení podniků bylo zničeno v období let 1991–2003. Hlavní
překážkou rozvoje průmyslu je nestabilní bezpečnostní situace, neexistence soukromého sektoru,
nedostatek energetických zdrojů (elektřina je z veřejné sítě dodávána maximálně 8–12 hodin denně) a
nerozvinutá síť služeb (zásobování).

Míru úpadku iráckého průmyslu a jen pozvolné tempo jeho zotavování dobře ilustruje statistika iráckého
statistického úřadu:
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Produkční indexy ve výrobních odvětvích v letech 2004–2008 (r. 1988 = 100)
Výrobní obor 2004 2005 2006 2007 2008

Potraviny 99,9 97,7 101,1 106,4 109,0
Tabák a
alkoholické
nápoje

2,6 9,8 13,6 15,8 16,7

Textil a obuv 142,1 78,5 68,8 71,5 74,2
Dřevo a papír 5,1 6,2 11,0 11,9 12,1
Petrochemie,
chemie

16,5 28,1 31,8 34,0 35,2

Zpracovatelský
průmysl

20,5 50,4 70,7 75,5 80,0

Kovovýroba 3,8 3,0 6,9 7,3 7,8
Celkový index 36,6 36,2 40,0 42,5 44,2

Zdroj: Ústřední statistický úřad
Pozn.: Aktuálnější data nebyla k datu zpracování této zprávy zveřejněna.

4.4. Stavebnictví
Podíl stavebnictví na celkovém HDP se v posledních letech zvyšuje. Bohužel se většina stavebních
materiálů stále dováží, jeho podíl na celkovém HDP se pohybuje v jednotkách procent. Předpokládá se
další výrazný růst, který podpoří přijatý Národní rozvojový plán a v rozpočtu na rok 2011 deklarovaná
podpora investic do výstavby domů. Ta je vyjádřena také v investičním zákonu z roku 2009, který
pamatuje na investory do „housing construction“ značnými daňovými úlevami.

V nejbližších letech je očekáván růst poptávky po nových bytech a veřejných budovách. Zvýší
se především výstavba ve státním sektoru s důrazem na rozšíření sítě škol a objektů pro sektor
zdravotnictví. Ministerstvo bytové výstavby a rekonstrukce uvádí, že Irák potřebuje 2 miliony bytových
jednotek (zdroj: NIC). Vzhledem k růstu populace o 2,6 % ročně se očekává, že počet obyvatel v roce
2025 vzroste na 40 mil., a v případě návratu uprchlíků, jejichž počet se odhaduje na 0,5 mil., se populace
ještě zvýší. Je tedy zřejmé, že poptávka po nových bytech bude značná.

V soukromém stavebním sektoru je zaměstnáno asi 30 tisíc osob, ale do budoucna přibude mnoho dalších
pracovních příležitostí. Počet pracovních sil ve stavebních společnostech vlastněných státem činí pouhé 3
tisíce, ostatní pracovníci působí v soukromém sektoru.

V pozemních a vodních stavbách má dojít k nárůstu; neboť potřeby čisticích a čerpacích stanic jsou
v Iráku pokryty jen z asi 6 %, většina čističek odpadních vod je zastaralá, nebo zničená. Většina zakázek
je centrálně řízena ministerstvy (nebo organizacemi, které jsou ministerstvy zřizovány).

Brzdou pro stavební sektor se jeví nedostatečná domácí produkce cementu. V roce 2005 Irák zahájil
ambiciózní plán na výstavbu závodů na zpracování cementu a udělil 20 licencí pro investory do tohoto
odvětví. Navíc součástí ozdravného programu byla obnova 5 velkých závodů. Na znovuobnovení produkce
cementu se podílí společnost Lafarge s investicí 350 mil. USD. V Kurdistánu se připravuje výstavba nové
cementárny v Dohúku, vedle již probíhající obnovy cementárenských závodů ve spolupráci s egyptskou
společností Orascom. Po dokončení obnovy stávajících zařízení, ze kterých je možno vyjmenovat
především zařízení v Nadžafu, Faludži, v provincii Muthana a v kurdistánské Tasludži, by mohla produkce
Iráku dosáhnout až 41mil. tun ročně.

Plánuje se výstavba přístavu v Ras al-Biž (jižně od Basry). Hodnota stavby bude 60 miliard USD. Nový
přístav má spojit Shatt al Arab s Umm al Qasr a bude zahrnovat kontejnerový terminál, volnou obchodní
zónu a zařízení pro turistické účely lodní dopravy.

S kuvajtskou společností Al Ageelah byla realizována stavba velkého letiště u Nadžáfu (poutní svaté
město, 160 km západně od Bagdádu). Letiště bude sloužit přepravě 30 milionů lidí ročně. Rozšíření a
modernizace dalších letišť se připravuje.
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Ministerstvo ropy společně s ministerstvem průmyslu a nerostných surovin plánuje výstavbu rafinérií pro
každou provincii. Dosud bylo postaveno pět rafinérií, každá v objemu 7 mil. USD, s kapacitou zpracování
10 tisíc barelů denně (informace ministerstva ropy).

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Podíl zemědělství (včetně lovu a rybolovu) na tvorbě HDP činí pouze přibližně 8 %. Na zaměstnanosti
se zemědělství podílí kolem 15-30 % (23,4 % v r. 2008). Tento podíl v posledních letech poklesl jednak
vlivem malého zájmu o práci v tomto sektoru, jednak v důsledku nedostatku finančních prostředků na
vládní dotace. S růstem příjmu státu z produkce ropy se předpokládá rehabilitace tohoto odvětví, jež patří
mezi vládní priority.

Irák potřebuje čtvrtletně dovézt téměř dva miliony tun potravin (1,7 mld. USD). Na dovozu potravin jsou
podle ministerstva plánování závislé dvě třetiny populace. Přitom v Iráku je podle dostupných údajů 44
mil. hektarů zemědělsky využitelné půdy; využito je však pouhých 11 mil. hektarů. Úpadek zemědělské
produkce je zřejmý z objemových ukazatelů - zatímco v roce 2006 vyrobil Irák 109 % poživatelných
zemědělských výrobků oproti rokům 1999-2001, v roce 2009 to bylo pouhých 92 %. Lepší situace je u
živočišné výroby, i když i ta v posledních letech klesla (148 % v r. 2006, 128 % v r. 2009)

Irák podle posledních zveřejněných  údajů ministerstva zemědělství vyprodukoval v r. 2009 1,7 mil. tun
pšenice (1,3 mil. tun v r. 2008) a 0,5 mil. tun ječmene (0,4 mil. tun v r. 2008). Výnosy jsou nižší než v
předchozím období z důvodu klesající úrodnosti (meziroční pokles o 20 až 25 %), také kvalita zrna je
nižší. Úrodnost je ovlivněna nedostatkem vody (zřejmě způsobeno výstavbou přehrad na řekách Eufrat a
Tigris na území Turecka).

Irák byl před nedávnými válkami známý produkcí datlí (byl na prvním místě ve světě se 450 druhy
datlovníků), ovoce a obilí. Ministerstvo zemědělství za finanční pomoci mezinárodních organizací usiluje o
rehabilitaci tohoto odvětví. Odhady potřeby finanční pomoci se pohybují v řádu miliard USD; především
je nutné zcela obnovit park strojů a zemědělské techniky, skladovací zařízení (včetně chladírenských),
zavlažovací systémy apod.

Živočišná výroba v Iráku je na velmi nízké úrovni a obnova vyžaduje investice v řádu desítek milionů
USD. Irák vyprodukoval v roce 2008 150 tis. tun hovězího a skopového masa (139 tis. tun v r. 2007),
84,8 tis. tun drůbeže a ryb (94,7 tis. tun v r. 2007) a 915,6 mil. vajec (807,7 mil. v r. 2007). Zatímco
 produkce hovězího masa je na asi dvojnásobné výši oproti úrovni do roku 2001, produkce drůbeže, vajec
a ryb zůstává na zhruba stejné výši a výroba mléka je asi čtvrtinová.

4.6. Služby
Sektor služeb (pokud můžeme o tomto sektoru vůbec hovořit) je na nejnižší úrovni ze všech odvětví
ekonomiky. K určitému zlepšení dochází v zajišťování služeb městské hromadné přepravy, v oblasti
telekomunikací, ve finančních službách a v pojišťovnictví. Základní obory – zdravotnictví, zásobování
pitnou vodou, zásobování elektřinou, školství – vykazují nedostatky a jejich situace ani v blízké
budoucnosti nebude uspokojující.

Zdravotnictví

Zdravotnická péče v Iráku ohromovala před první íránskou válkou v regionu Blízkého východu a Severní
Afriky svou kvalitou a dostupností. V současnosti ovšem podle vyjádření Světové zdravotnické organizace
patří mezi nejslabší v teritoriu. Irák disponuje nyní 208 státními a 80 privátními nemocnicemi a na jeho
území se nachází přibližně 2 000 klinik. Předpokládá se, že kolem 2 000 lékařů je roztroušeno po Iráku a
vykonávají soukromou praxi. V současnosti je poskytována základní péče a ošetření zdarma.

Z rozpočtu čerpá ministerstvo zdravotnictví  cca 4 mld. USD ročně (2009). Přes tuto značnou částku je
zapotřebí investic ve zdravotnických  i farmaceutických zařízeních. Iráčané by uvítali privatizaci mnohých
svých zdravotnických zařízení a jejich modernizaci.

Lékaři a zdravotnický personál jsou (stejně jako další příslušníci inteligence) vystavováni útokům a
zastrašování, důsledkem čehož více než dva tisíce vysoce kvalifikovaných lékařů Irák opustilo. Zlepšení
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bezpečnostní situace v závěru roku 2007 a pokračující trend v následujících letech umožnily návrat 500
lékařů.

Pitná voda

Zásobování pitnou a užitkovou vodou je přes poměrně vydatné zdroje (řeky, podzemní voda, možnosti
odsolování mořské vody) nedostatečné, vodovodní řady vyžadují rekonstrukci. Na stavu zásob užitkové
vody se negativně projevila restriktivní politika režimu Saddáma Husajna vůči většinové šíitské populaci;
nechal vysušit téměř celou oblast mokřin v jižním Iráku. Poplatek za dodávku pitné vody z veřejné sítě
činí od 15 do 30 USD. K dostání je balená voda (zahraniční i domácí produkce).

Elektřina pro domácnosti

Zásobování elektrickou energií z veřejné sítě je problematické a velmi nepravidelné. Dodávky jsou
několikrát denně přerušovány. Poplatek za dodávku elektřiny z veřejné sítě činí 20 až 30 USD měsíčně. Až
90 % domácností v Bagdádu je závislých na vlastních generátorech elektřiny.

Zásobování pohonnými hmotami

Zásobování pohonnými hmotami a topnými oleji je rovněž nedostačující oproti poptávce. Cena benzínu
dosáhla koncem roku 2011 hodnoty 650 IQD za litr (pro srovnání – v roce 2002 se platilo za jeden litr 20
IQB), nafty 850 IQD za litr (15 IQD), topný olej se prodává za cca 1 400 IQD (300 IQD).

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Stagnace průmyslové výroby a chybějící systém služeb má negativní vliv také na rozvoj infrastruktury.

Doprava

Zlepšování situace v dopravě je přímo úměrné zlepšující se bezpečnostní situaci. Stabilizace úrovně
ochrany v některých provinciích přináší ekonomický růst, který vyžaduje investice do tohoto sektoru.

Silniční doprava

K oživení pozemní přepravy došlo v důsledku obchodování se sousedními zeměmi (Turecko, Sýrie a
Jordánsko). Celkový rozsah silnic v Iráku je přes 44 900 km, z toho nejvýznamnější dálnice měří 1 134
km a vede do Ammánu. Celkově je v tomto počtu zahrnuto 37 851 km zpevněných silnic, nezpevněných
7 049 km. Vláda odhaduje, že si obnova 1 km silnic vyžádá 1 mil. USD. Počet automobilů se pohybuje
kolem 2 milionů (osobních i nákladních, většinou vlastněných soukromými osobami). Prodej osobních
automobilů zaznamenal nárůst o 40 %; poptávku po motorových vozidlech ovlivňuje nulová daň.

Letecká doprava

Letecká doprava je postupně oživována. Nyní je v provozu 5 mezinárodních letišť (Bagdád, Erbil,
Sulaimaniya, Basra, Nadžaf). Pravidelná letecká přeprava je zajišťována vnitrostátními linkami (Iraqi
Airways) a mezinárodními linkami. Iraqi Airways provozují lety do Jordánska (Ammán), Turecka
(Istanbul), Sýrie (Damašek), Dubaje, Abú Dhabí, Frankfurtu. Některé mezinárodní letecké společnosti
již zařadily Bagdád a Erbil na seznam svých pravidelných letů. Spojení s Evropou je tak zajištěno
společnostmi Austrian Airlines, Lufthansa, do Istanbulu létá společnost Turkish Airlines. Irák disponuje 75
letišti se zpevněnou dráhou a 30 s nezpevněnou startovací dráhou, rovněž 17 helioporty (podle NIC).

Železniční doprava

Na většině území Iráku je železniční doprava nefunkční. Železniční tratě mezi iráckými městy jsou
poškozené, funkční jsou jen krátké úseky hlavně na jihu a severozápadě země. Správa železnic (Iraqi
Republic Railways) disponuje 2 405 km železničních tratí, na kterých je 109 stanic a přibližný počet
lokomotiv je podle Národní investiční komise 31. Spojení se sousedními státy je přerušeno od války
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v roce 2003. Probíhají jednání o  navázání železničního propojení mezi Irákem, Kuvajtem a Saúdskou
Arábií. Jednalo by se o tzv. Euro-Gulf systém.

Je pozitivním signálem, že Irák investoval do kontrolního systému, který umožní modernizaci železnic
a její další rozvoj. Na zásadní investice do plánovaných tratí  a rozšiřování tratí (např. Mosul–Bagdád)
teprve Irák čeká. Je v zájmu českých firem se na tomto procesu podílet.

Námořní doprava

Nákladní námořní dopravě slouží přístav Umm Qasr, přes který probíhá dovoz zboží do Iráku, jak z oblasti
Perského zálivu, tak z celého světa. Z důvodu mělké neudržované plavební cesty do Umm Qasru musí
být v Dubaji náklad přeložen na lodi s nižším ponorem. Osobní doprava probíhá dvakrát týdně na linkách
Umm Qasr – Dubaj a Umm Qasr – Bahrajn.

Říční doprava

Říční doprava je využívána jen malými podnikateli a rybáři.

Telekomunikace

Sektor telekomunikací je jeden z nejrychleji se rozvíjejících v zemi. Počet uživatelů mobilních telefonů
přesáhl 20 milionů. Vezmeme-li v úvahu, že do roku 2003 byl počet pevných linek omezen a mezinárodní
síť prakticky neexistovala, je zřejmé, že Irák v posledních letech zažil s pomocí soukromých investorů
telekomunikační boom. Vláda v roce 2007 vydala 15 licencí na provozování mobilních telefonů. Nyní
jsou v Iráku tři hlavní operátoři: AsiaCell, Korek a Zain. Poslední jmenovaný je největším operátorem po
převzetí operátorů Iraqna  a Orascom. Provozuje GSM hlavně v jižním a centrálním Iráku. Na severu v
Regionu iráckého Kurdistánu je především dostupný operátor Korek.

V Iráku se instaluje 10 000 km optického kabelu, který má zajistit zlepšení služeb v oblasti pevných
linek a internetu. Internet patří v Iráku mezi nejoblíbenější a široce dostupné komunikační a informační
prostředky. Na trhu jsou dva hlavní poskytovatelé těchto služeb, State Company for Internet Services a
Very Small Aperture Terminal, zajišťující připojení prostřednictvím satelitní technologie.

Stacionární telefonní linky v celostátním měřítku příliš nefungují, omezeně je zajišťován provoz v rámci
jednotlivých měst. Přesto v současnosti existuje v Iráku kolem 1,9 mil. telefonních stanic.

V Iráku operuje 80 rozhlasových stanic a 21 televizních stanic. Zastřešujícím orgánem pro přidělování
licencí a správu frekvencí je Irácká komise pro komunikace a média (Iraqi Communications and Media
Commission). The Iraqi Media Network, státní společnost, provozuje vysílání rozhlasové stanice Radio
of the Republic of Iraq a televizní stanici al-Iraqiya. Většina stanic je v rukou soukromých společností;
populární je al-Sharqiya. Řada stanic vysílá politicky a nábožensky jednostranné programy (Radio Sawa,
Islamic Line aj.). Dostupné je satelitní vysílání zahraničních společností, včetně CNN, BBC, Euro News.

Kromě expresních služeb DHL, Future, Aramex aj. není zajišťováno doručování poštovních zásilek bez
záruk obdržení skutečným adresátem. V rámci programu obnovy sociální a ekonomické infrastruktury
bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování studie pro organizaci poštovních služeb (hodnota kontraktu
55 milionů USD).

Energetika

Ropa

V Iráku, který je po Saúdské Arábii a Kanadě považován za třetí zemi světa z hlediska zásob ropy, jsou
tyto zásoby odhadovány na 115 miliard barelů, z toho 65 % na jihu Iráku a 20 % v oblasti Kirkúku na
severu. Odborníci odhadují, že toto číslo není konečné a průzkum by mohl odhalit dalších 45 až 215 mld.
barelů zásob. Díky situaci v zemi za vlády Saddáma Husajna je ale prozkoumáno jen 10 % území. Irák
má asi 80 nalezišť, z nichž skutečně je prozkoumáno asi 17. 

Irácká ústava v čl. 108–111 řeší otázku ropných zásob obecně, avšak jejich využívání je předmětem
diskusí a třenic mezi největšími politickými uskupeními. Správu nad ropným bohatstvím vykonává
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ministerstvo ropy, výkonnou správu nad prodejem a exportem ropy vykonává SOMO (State Oil Marketing
Organisation).

V lednu dosáhl Irák rekordního exportu ropy, který činil denně kolem 2,16 mil. barelů. Do konce roku
by se měla produkce zvýšit až na 3 mil. barelů denně a export by pak mohl činit 2,4 mil. barelů denně.
Dlouhodobé plány irácké vlády počítají s postupným zvýšením exportních kapacit až na 10 mil. barelů
denně. Většina produkce pochází z oblastí Kirkúku a severní a jižní Rumélie. Historického maxima těžby
dosáhl Irák v roce 1979 (3,9 mil.) a před invazí do Kuvajtu v roce 1990 (3,5 mil. barelů denně). Irácká
ropa je velmi kvalitní a pořizovací náklady na každý další navýšený milion barelů denně jsou odhadovány
jako nejmenší na světě (750 mil. USD v Kirkúku, 1,6 mld. USD v Rumélii a 3,5 mld. USD na menších
nalezištích).

Irák je považován za velmi perspektivní z pohledu ziskovosti těžby, odhaduje se, že je využíváno
pouze sedmnáct z osmdesáti nalezišť. V Iráku se nachází v současné době 2 300 vrtů, z nichž se však
využívá pouze 1 600. V posledních 25 letech nebyly (v důsledku mezinárodních sankcí) zaváděny
nové technologie, pozornost se soustřeďovala na momentální výtěžnost, v důsledku čehož je nyní
technologické zařízení zastaralé. Pouze jeho obnovou a modernizací by se podle odhadů mohlo podařit
zvýšit těžbu o několik milionů barelů denně. V negativní souvislosti s těžbou ropy se zvláště na jihu
projevuje nedostatek vody potřebné pro destilaci. V celkovém odhadu Irák potřebuje investice na rozvoj
ropného průmyslu ve výši 25 až 30 mld. USD.

Irák vyhlásil ambiciózní plán na zvýšení ropné produkce na 4,1 mil. barelů v roce 2012. Hlavním
způsobem jak toho dosáhnout je umožnit zahraničním investorům v tzv. ropných aukcích získat právo
na těžbu na určitou dobu (většinou více jak na 10 let). První aukce se odehrála v červnu 2009 a bylo
zde vydraženo ropné pole Rumélie. Nejlepší nabídku podalo konsorcium China North Petroleum Co. a
British Petroleum. Druhá aukce se odehrála v prosinci téhož roku a byla zde nabízena ropná pole Halfaya,
Majnoon, West Qurna, Garraf, Nadžmah, Qajara a Badra. Halfayu získala čínská CNPC v konsorciu
s Petronas a Total, Majnoon  získal Shell, Lukoil West Qurnu , tzv. Second phase. Menší naleziště Garraf
ovládl Petronas, Nadžmah angolský Sonangol a Badru by měl těžit Gazprom. West Qurna First Pahse bude
vytěžena ve spolupráci konsorcia Exxon a Shell.

Dalším problémem, se kterým se Irák potýká, je doprava ropy (a to jak vnitrostátní, tak i na export),
mnoho ropovodů bylo po válce poškozeno sabotážemi a útoky odpůrců nového režimu, doprava
cisternami zvláště na dálnici Bagdád–Trébil–Ammán byla prakticky zastavena a v jiných místech země je
značně riziková.

Největší množství ropy (cca 1,2 mil. barelů denně) je dopravováno přes ropný námořní terminál v Basře,
druhým transportním kanálem (cca 0,8 mil. barelů denně) je ropovod Kirkúk-Ceyhan (Turecko). Irák se v
poslední době pokouší získat ropné tankery, kterými by mohl ropu dopravovat.

Závažné problémy má Irák v získávání rafinačních přísad. Jelikož vlastní rafinérský průmysl v Iráku
pracuje pouze na část své kapacity, je nucen Irák tyto suroviny dovážet, většinou za vysoké ceny. Podle
odhadů tak Irák utrácí 200–250 mil. USD měsíčně.

Zemní plyn

Těžba zemního plynu se v Iráku potýká prakticky se stejnými problémy jako ropa – zákony a práva
k podpisu smluv, bezpečnost, doprava, zastaralé technologie. V Iráku je podle průzkumů 110 trilionů
kubických stop zemního plynu, další neprozkoumané zásoby se odhadují na 275–300 trilionů kubických
stop. Hlavními nalezišti jsou oblast severního Iráku okolo Kirkúku a oblast Zubair na jihu Iráku. Jediným
samostatným nalezištěm zemního plynu je oblast al-Anbar.

Hlavním a prakticky jediným exportním odběratelem byl Kuvajt, který plyn z oblasti Rumajla používal pro
výrobu elektřiny, pro dopravu iráckého plynu do Kuvajtu byl vystavěn plynovod do kuvajtského Ahmadi.
Jedná se o obnovení jeho provozu. Největším vnitrostátním plynovodem je vedení West Qurna–Bagdád
a Jižní plynovod. Irák jedná s Kuvajtem ohledně těžby z naleziště v Siba poblíž íránských hranic. Vážně
se uvažuje o výstavbě plynovodu s napojením na Turecko a evropský trh. Irák se zdá potencionálním
dodavatelem plynu pro Evropu, a to zejména po podpisu Memoranda o porozumění o strategickém
partnerství v energetice z 18. 1. 2010 mezi iráckou vládou a EU.
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Irák plánuje navýšení těžby zemního plynu s cílem částečně nahradit omezené zdroje ropy, dále pro
použití v petrochemickém průmyslu a částečně i na export.

Elektrická energie

Výrobní kapacita elektřiny v Iráku je hluboce pod poptávkou.

Irák potřebuje investice do výroby elektrické energie ve výši 20 bilionů USD; teoretické kapacitní
možnosti jsou 7 tisíc MW, vyrábí a importuje se však přibližně 5 tisíc MW. Nízká produkce způsobuje
velmi časté odstávky elektrické energie z veřejné sítě, dodávky elektřiny pro domácnosti se pohybují v
posledních letech v průměru mezi 2,5–4 hodinami denně.

Všechny odhady a předpovědi do budoucnosti se stále mění, částečně v souvislosti se zvyšující se kupní
silou Iráčanů (stále více domácností si může dovolit koupit klimatizační jednotky a další elektrická
zařízení), částečně díky rozsáhlé korupci (není bez zajímavosti, že jsou části Bagdádu, kde je dodávka
elektřiny po celých 24 hodin, zpravidla v blízkosti bydliště významných osobností Iráku). Výroba
elektrické energie je závislá především na dodávkách ropy a plynu, ale potýká se s celou řadou dalších
problémů (zastaralé technologie, sabotáže, nízká kvalifikace pracovní síly, problémy na vysokonapěťovém
vedení, špatný stav a nedostatek středních i malých rozvoden). Většina iráckých elektráren běží na
polovinu své kapacity.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
V oblasti rozvojové spolupráce je Irák čistým příjemcem.

Donorská pomoc světového společenství Iráku byla v uplynulých letech neobvykle vysoká a rozsáhlá.
Největším představitelem této pomoci je Světová banka a agentury OSN, které financovaly projekty
obnovy zejména v rámci tzv. IRFFI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq).

Tento projekt je rozdělen na dvě nezávislé donace – trust funds, UNDG ITF a WB ITF. Celkově na projekt
IRFFI přispělo 25 donorů, kteří shromáždili 1,854 mld. USD do konce března 2009. Příspěvek Evropské
komise k těmto donacím byl 591,79 mil. USD na UN ITF a 179,74 mil. USD na WB ITF, což tvoří 46 %
celkové pomoci IRFFI.

IRFFI spolu s ICI (International Compact with Iraq – iniciativa irácké vlády pro partnerství
s mezinárodním společenstvím) dokázal během uplynulých let rekonstrukce Iráku úspěšně koordinovat
mezinárodní akce. Byl zaměřen na bezprostřední obnovu zdevastované země. Nyní Irák chápe pomoc
mezinárodního společenství mnohem více v rovině expertní. UNDAF – plán, který na základě nového
typu partnerství posílí iráckou vládu, by se měl stát nástrojem, který umožní státům mezinárodního
společenství pomoci naplnit své závazky a pomoci Iráčanům při uvádění v život Národního rozvojového
plánu (NDP). Program, jenž  předpokládá investice v rozsahu 200 mld. USD v letech 2010–2014, si klade
za cíl zlepšit přístup občanů ke službám, podpořit ekonomický růst a ochranu životního prostředí. V jeho
rámci budou agentury OSN poskytovat dokumentační a analytickou pomoc pro tvorbu samotného NDP, a
také pomáhat při jeho naplňování.

Informace o mezinárodní pomoci jsou k dispozici v Donorské databázi pomoci (DAD – Iraq) provozované
agenturou UNDP, která přináší ověřená statistická data, bohužel však nezahrnuje údaje o pomoci ze
strany globálních multilaterálních a regionálních finančních institucí jako Mezinárodní rozvojová asociace
(IDA), Mezinárodní měnový fond (IMF) nebo Mezinárodní rozvojová banka (IDB). Analýza DAD-Iraq
z března 2008 uvádí počet donorů 48 (jednotlivé státy, mezinárodní organizace a instituce), jejichž
přislíbená pomoc pro Irák je v rozpětí od 80 tisíc USD (Estonsko) až po 18,4 mld. USD (USA). Jak
bilaterální, tak multilaterální příliv peněz je používán jednotlivými donory pro implementaci projektů
prvotní pomoci. Realizováno bylo více než 20 tisíc projektů v celkové hodnotě přes 20 miliard USD. Ze
získaných údajů lze konstatovat, že průměrná cena projektu (bez ohledu na donorský původ) dosahovala
přibližně 900 tis. USD a pohybovala se od 5 tis. USD (nejmenší projekt) až po 200 mil. USD.

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) čerpaná Irákem
Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Rozvojová
spolupráce a

22 046 8 870 9 185 9 880 2 791
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oficiální pomoc
celkem (mil.
USD)
Podíl oficiální
rozvojové
pomoci na HND
(%)

82,1 21,4 17,1 11,9 4,5

Oficiální
rozvojová
pomoc na hlavu
(USD)

774 304 307 322 89

Zdroj: Světová banka

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá zeměmi OECD
Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Poskytnutá
rozvojová
pomoc (mil.
USD)

21 973 8 545 9 054 9 763 2 629

Zdroj: DAC OECD

EU poskytuje spolupráci na základě strategie rozvojové spolupráce s Irákem, tzv. Joint Strategy Paper
na léta 2011–2013. V jeho přípravě byly nejaktivnější Švédsko a Itálie, které reagovaly nejpozitivněji na
výzvu EK v létě 2009. V roce 2010 se asistence ze strany EU soustředila na volební proces, na podporu
zdravotnictví, péče o uprchlíky, vytváření struktur občanské společnosti a právního vzdělávání. V roce
2011 EU kromě pokračování v realizaci probíhajících programů zahájila nový projekt rozvoje vodních
zdrojů. Koncem roku byla podepsána nová dohoda o rozvojové spolupráci mezi EU a vládou Iráku v
hodnotě 24,2 mil. EUR. Je zaměřena na podporu budování iráckých kapacit v oblasti veřejných služeb,
konkrétně zdravotnictví (9,5 mil. EUR), péče o návrat emigrantů a vysídlených osob (6,6 mil. EUR),
rozvoje občanské společnosti a jejího podílu na demokratické vládě (4,9 mil. EUR), a podpory vyššího
právního vzdělávání (1,9 mil. EUR). Zbývajících 1,3 mil. EUR bude využito na řízení projektu. S realizací
tohoto projektu dosáhne příspěvek EU k rekonstrukci Iráku celkem přes 1,0 mld. EUR.

Rozdělení pomoci EU Iráku (mil. EUR)
Oblast spolupráce Podpora programů

rekonstrukce
Humanitární

pomoc
Podpora

právního státu
a lidských práv

Podpora
EU celkem

2005 200,0 - 10,0 210,0
2006 200,0 - 11,2 211,2
2007 92,7 17,8 - 110,5
2008 74,1 30,0 7,2 111,3
2009 42,0 20,0 10,8 72,8
2010* 24,2 18,0 17,5 59,7

Zdroj: DEU Irák
Předběžný odhad

Pro období 2012-2015 přislíbila International Finance Corporation (IFC) Iráku finanční pomoc ve výši 800
mil. USD určenou k podpoře rozvoje soukromého sektoru. Tyto prostředky by měly různými formami
podílu na financování projektů napomoci rozvoji soukromého podnikání v oborech těžby zemního plynu,
energetiky, bankovnictví, stavebních hmot, zemědělství a bydlení. Jako vedlejší efekt investice si IFC
slibuje posílení důvěry soukromých investorů ve smysluplnost a bezpečnost angažování v rekonstrukci
iráckého hospodářství.
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Souborové přílohy:

• Graf č. 1: Schéma koncepce donorské pomoci Iráku
http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=34487 (41.9921875kB)

• Graf č. 2: Schéma podílu jednotlivých finančních toků pomoci na celkové donorské pomoci Iráku
http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=34488 (31.25kB)

http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=34487
http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=34488
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5. Finanční a daňový sektor

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
Po válce v roce 2003 rozhodla administrativa USA nastolit v Iráku mechanismy tržní ekonomiky. Pro
splnění tohoto záměru byl vydán zákon č. 130, který stanovil pravidla umožňující volný pohyb zboží,
služeb, kapitálu a příliv zahraničních investic. S výjimkou v zákoně specifikovaných položek je dovoz
a prodej zboží osvobozen od daní a celních poplatků (pro vyjmenované položky pak činí zvláštní
"rekonstrukční" daň 5 %). Vláda Irácké republiky pracuje na novele zákona č. 130 a přípravě nového
zákona o daních a finančním systému Iráku.

V posledních letech bývá irácký rozpočet sestavován jako schodkový, ale stejně pravidelně není výdajová
strana naplněna a rozpočtový rok končí přebytkem. Tak např. v roce 2010 bylo vyčerpáno pouze 76 %
rozpočtovaných prostředků. Tato skutečnost se vysvětluje zčásti neefektivní byrokracií a neschopností
politiků, zčásti neočekávaným růstem příjmů z ropy.

Irácký státní rozpočet na rok 2011 předpokládal příjmy ve výši odpovídající 69,2 mld. USD, které měly
z drtivé části (94 %) pocházet z těžby a exportu ropy a zemního plynu; pouze třemi procenty se měl na
rozpočtových příjmech podílet výběr daní. Naplnění plánovaných rozpočtových příjmů je tedy zcela závislé
na rozvoji těžby minerálních paliv a na pohybu jejich cen na světových trzích. Při rozpočtových výdajích
82,6 mld. USD počítal rozpočet s deficitem 13,4 mld. USD, který má být kryt vládními půjčkami. 33 %
výdajů rozpočtu mělo být použito na investice, směřující především do rozvoje těžby a zpracování ropy a
plynu, do regionálního rozvoje, energetiky a vodního hospodářství. Provozní prostředky rozpočtu (67 %)
měly z velké části spotřebovat mzdy zaměstnanců státu a jeho organizací, část měla být rozdělena mezi
obyvatelstvo formou potravinové pomoci (3,3 mld. USD) a dotací na léčiva (1,3 mld. USD).

Vládní návrh rozpočtu na rok 2012 vychází z poměrně optimistického odhadu průměrných cen ropy, jejíž
těžba bude opět generovat naprostou většinu rozpočtových příjmů, ve výši 85 USD za barel, a z neméně
optimistického předpokladu exportu průměrně 2,625 mil. barelů denně (o 15 % více, než předpokládal
rozpočet na r. 2011). Příjmy by tak měly dosáhnout 100 mld. USD, tj. o 24 mld. více, než je očekávaná
skutečnost v r. 2011. Plánovaný deficit by měl být 14,5 mld. USD. Je možné, že tentokrát bude opravdu
deficitu dosaženo, protože finanční výbor parlamentu vládu varoval před příliš optimistickou cenovou
prognózou (původní vládní návrh počítal s 90 USD za barel) a doporučoval vzít za základ střízlivější odhad
ceny ropy ve výši 75 USD za barel.

Kromě běžných rozpočtových příjmů bude mít vláda k dispozici pro případ potřeby také dodatečnou
úvěrovou kapacitu v rozsahu až 4,5 mld. USD přislíbených MMF.

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

Oběživo (v milionech IQD; 1USD = 1 170 IQD)
období Soukromé oběživo Oběživo u

obchodních bank
Do oběhu

Centrální bankou
2003 3 282 447 210 258 3 492 705
2004 7 162 945 857 579 8 020 524
2005 9 112 837 1 143 675 10 256 512
2006 10 968 099 948 456 11 916 555
2007 14 231 700 1 400 525 15 632 225
2008 18 492 502 2 811 916 21 304 418
2009 24 169 401 2 393 722 21 775 679

Zdroj: Centrální banka Iráku

Aktiva Irácké republiky (v milionech IQD)
období Aktiva Irácké republiky     

 Centrální banka Iráku  Obchodní Banky  
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 celkem zlato cizí měna celkem zlato cizí měna
2003 41 611,9 14,9 41 597,0 1 357 600,0 0,0 1 357 600,0
2004 13 652 193,0 115 274,0 13 536 919,0 4 487 060,0 0,0 4 487 060,0
2005 19 901 327,0 142 708,0 17 853 619,0 5 441 660,0 0,0 5 441 660,0
2006 27 763 676,0 158 857,0 27 604 819,0 7 763 109,0 0,0 7 763 109,0
2007 38 217 704,0 191 682,0 38 026 022,0 9 150 279,0 0,0 9 150 279,0
2008 58 841 039,0 191 198,0 58 649 841,0 9 366 689,0 0,0 9 366 689,0
2009 51 872 810,0 243 610,0 51 629 200,0 16 037 960,0 0,0 16 037 960,0

Zdroj: Centrální banka Iráku

Statistické informace za rok 2010 irácká centrální banka k datu zpracování této zprávy nezveřejnila.

 

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
Irácká centrální banka uváděla ke konci roku 2010 zadlužení irácké vlády ve výši 92,3 mld. USD, z toho
zahraniční dluh činil 87,7 mld. USD  a domácí dluh byl 4,6 mld. USD.

Komponenty zahraničního zadlužení Iráku:

• 42,5 mld. USD - bilaterální dluh v rámci Pařížského klubu
• 67,4 mld. USD - bilaterální dluh vůči zemím mimo Pařížský klub
• 20,0 mld. USD - komerční dluh
•  0,5 mld. USD - multilaterální dluh  

Pařížský klub věřitelů přistoupil ke snížení zahraniční zadluženosti Iráku formou odpisu dluhu ve výši 80
%, když celkové externí zadlužení činilo v době pádu režimu v r. 2003 130-140 miliard USD. Na něm se
následky invaze do Kuvajtu podílely částkou více než 40 miliard USD. Ostatní věřitelé mimo Pařížský klub
nesmějí Iráku poskytnout lepší podmínky odpisu dluhu, ale mohou ještě přistoupit ke snížení jeho části ve
výši 45 mld. USD.

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Irácký bankovní sektor byl znárodněn v roce 1964 a byl znovu otevřen pro soukromý kapitál v roce 1991.
Celkem v zemi funguje 7 státních (ovládají 87 % depozit), 23 soukromých a 12 islámských bank. Hlavní
peněžní operace se provádějí prostřednictvím bank a peněžních ústavů v zahraničí. Největšími iráckými
bankami jsou Centrální banka Iráku (guvernér banky dr. Sinan Al-Shabibi), Rafidain Bank, Trade Bank of
Iraq, Al-Rasheed Bank; ostatní banky a peněžní ústavy jsou menší a jejich spolehlivost nelze zjistit. Ve
třech bankách má podíl zahraniční kapitál (UK/HSBC, Katar, Kuvajt).

Irácký stát se snaží působit na posílení bankovního sektoru, požaduje navyšování kapitálu (85 mil.
USD v červnu 2011) nebo realizaci fúzí a připravuje tak bankovní sektor na větší otevření zahraničním
investicím. Na vstup zahraničního kapitálu by se tak postupně mělo připravit 9 bank. Některá jednání
ve druhé polovině roku 2011 probíhala, problémem se ukázal hlavně převažující požadavek iráckých
partnerů na udržení rozhodovací majority.

Nerozvinutost iráckého bankovního sektoru je zvláště omezující v oblasti platebních karet. Dosud ty
banky, které vydávají platební karty, provozují vlastní vzájemně nekompatibilní systémy a proto je
nejběžnějším prostředkem platby hotovost. Od roku 2013 by měl začít fungovat systém propojující
všechny karetní sítě a podporující všeobecnou použitelnost karet vydávaných jednotlivými bankovními
subjekty. Ve stejné době by se měl zprovoznit i systém zpřístupňující bankovní transakce i pro osoby,
které nevlastní účet, ale mají mobilní telefon. Takových potenciálních klientů je mezi obyvateli Iráku cca
80 %.
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Pojišťovací služby nabízí jediná státní pojišťovna Šarikat at-Ta‘amin al-Wataniya. Její služby jsou
spolehlivé.

Kapitálový trh

Ostrůvkem kapitalismu v centrálně řízeném iráckém hospodářství je burza Iraq Stock Exchange (ISX),
která funguje od roku 2004. Obchodují se na ní akcie 85 společností s celkovou tržní kapitalizací 4 mld.
USD. Nejvíce zastoupeným oborem je bankovnictví, dále jsou na burze přítomny akcie společností z
průmyslových oborů, pojišťovnictví, zemědělství a cestovního ruchu (hotely). Za prvních 10 měsíců roku
2011 byly zobchodovány akcie v hodnotě 570 mil. USD, průměrný denní obrat činil 2,8 mil. USD. Burza
představuje zajímavou příležitost pro zahraniční investory ke zhodnocení prostředků; ve stejném období
zde investovali 118 mil. USD (čistý přírůstek).

Jména a adresy státních bank
 Jméno banky (a odkaz

na webové stránky)
Adresa banky e-mail

1 Rafidain Bank Baghdad
Al-Rashid Street
Streetbanks Street
Tel.: 8160068,8160166

emailcenter9@yahoo.com

2 Rasheed Bank Baghdad
Khulafa Street
Street banks
Tel.: 009648853411

rasheed@uruklink

3 Iraq Bank Baghdad
Al-Mansour
14 Ramadan Street
Facing Mosque Saadia al-
aumare
Tel.: 19143604287

IraqBank@yahoo.com

4 Agricultural Cooperation
Bank

Baghdad
Sinak
Facing Al Mosque
Tel.: 07903593290

agricuturalcoopbank@yahoo.com

5 Real Estate Bank Baghdad
Karada kharge
District no.905
Alley no.5
Building no.1

estatebank194@yahoo.com
   

6 Industrial Bank Baghdad
Al-Sinak
Alkolani Square

Bank2004@maktoob.com

7 Trade Bank Of Iraq 608 Al-Yarmouk District
Street No.1
Building No.20
Baghdad
Tel.: (+964 -1)
5433561/2/3
Fax: (+964 -1) 5433560

info@tbiraq.com

Jména a adresy soukromých bank
8 Bank of Baghdad Republic of Iraq

Baghdad
Alwiya
Karada Kharij
P.O. Box 3192
Tel.: +964 717 5007

bankofbaghdad@yahoo.com

9 Commercial bank Of Iraq
(součást Al Ahlibank)

Al-Sadoon Street
Baghdad
Tel.: +964 1 7405583 

 

http://www.rafidain-bank.org
mailto:emailcenter9@yahoo.com
mailto:natbank@uruklink.net/bankreal@warkaa
mailto:IraqBank@yahoo.com
http://www.agriculturalbank.gov.iq
http://www.agriculturalbank.gov.iq
mailto:ogricuturalcoopbank@yahoo.com
http://www.reb-iraq.com
mailto:estatebank194@yahoo.com
mailto:Bank2004@maktoob.com
http://www.tbiraq.com
mailto:info@tbiraq.com
http://www.bankofbaghdad.org
mailto:bankofbaghdad@yahoo.com
http://www.ahliunited.com
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10 Investment Bank Of Iraq Baghdad
Hay Al wihda
Mahala 902   
Zokak 2   
Building 27
Tel.: +964 7901930415

chairman@ibi-
bankirq.com

11 Bank of the Middle East
Iraqi investment

Baghdad
Arasat Al-hindia
District no.929
st no.30
Building no.65
Tel.: 7192335

co-
invst@iraqimdlestbank.com

12 Islamic Bank Of Iraq Baghdad
Almedan square
Al Kehia Buillding

 

13 Basrah International 
Bank For Investment

Baghdad
Jamela

chairman@basrahbankfz.com

14 National Bank Of Iraq Al-Sadoon Street
Near Al-firdos Square
Beside Mahatat Tabiat al-
Wekood
Tel.: 7177735

nationalbank-
iraq@yahoo.com

15 Credit Bank Of Iraq Baghdad
Alsadoon
Alalwia Building
near Nadi Alalwia
Tel.: 7196020, 7191944

mailbox@kubba-
group.net 

16 United Bank for
Investment

Baghdad
Alwathiq square
Alwehda area
District no.906
Alley no.14
Building no.69

unitedbank2004@yahoo.com

17 Dar El-Salam Investment
Bank

Baghdad
Bark al-Sadon
al-Nedal Street 103/41/3
Tel.: 7177704, 7177703

info@desiraq.com

18 Babylon Bank Baghdad
Alsadoon street
on the other side of
Ministry of Agriculture
Tel.: 7185150

info@babylonbank-
iq.com

19 Economic Bank Baghdad
Al-kolafaa street
Shorrga
near by Alarabi Market
District no.108
Alley no.54
Building no.57
Tel.: 8176232, 8176202

Economybank@yahoo.com

20 Sumer Commercial Bank Baghdad
Khalid bin Al- walled
street
Babyl Area
District no.908
Alley no.16
Building No.13
Tel.: 7196472, 7180524

sumerbank99@hotmail.com

21 Gulf Commercial Bank Baghdad
Karada Kharge

gulfbank@yahoo.com

http://www.ibi-bankiraq.com
mailto:chairman@ibi-bankirq.com
mailto:chairman@ibi-bankirq.com
mailto:co-invst@iraqimdlestbank.com
mailto:co-invst@iraqimdlestbank.com
iraqiislamicb.com
http://www.basrahbankfz.com
http://www.basrahbankfz.com
mailto:chairman@basrahbankfz.com
mailto:nationalbank-iraq@yahoo.com
mailto:nationalbank-iraq@yahoo.com
http://www.kubba-group.net
mailto:mailbox@kubba-group.net
mailto:mailbox@kubba-group.net
mailto:unitedbank2004@yahoo.com
http://www.desiraq.com
http://www.desiraq.com
mailto:info@desiraq.com
http://www.babylonbank-iq.com
mailto:info@babylonbank-iq.com
mailto:info@babylonbank-iq.com
mailto:Economybank@yahoo.com
mailto:sumerbank99@hotmail.com
mailto:gulfbank@yahoo.com
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Tel.: 7760107, 7760170
22 Al-Warkaa Investment

Bank
Baghdad
Alwahda area
District 902
Alley. No.14
Tel.: 7172050, 7173448

info@warkinvestmentbank.com

23 Bank Baraka Investment
and funding

Baghdad
Alwahda area
District 902
Alley no.99
Building No.14
Tel.: 7173201, 7189747,
7182599

albaraka@uruklink.net

24 Mosul Bank for
Development and
Investment

Mosul
Sahel Al-aisar
Street Center
Facing darebat al-dakal
Tel.: 764690, 764680,
816487

info@mosulbank.com

25 North Bank Baghdad
Hai Alkarrada
Elwia
Alfatih square
Building no. 51
Street 99.
Tel.: (00964 -1)
7178425, 7178424

info@northbankiq.com

26 Ashur International Bank Baghdad
Near Akaba Bin Nafa`a
Square
Tel.: 009714 3313339

info@ashurbank.com
sulaimani@ashurbank.comarbilashurbank@yahoo.com 

27 Union Bank of Iraq Baghdad
Al-sadoon area
District no.101
Alley no.91
Building no.24
Tel.: 7178696, 7178573,
7178572

info@ub-iq.com

28 Mansur Bank for
Investment

Baghdad
Al-Wehda area
District no.904
Salman Faaik Street
Alley no.14
Building no.14
Tel.: 71, 755, 867, 175,
542

info@mansourbank.com

29 Trans Iraq Bank Alwahda area
District 902
St. No.14
Building No.38/1

 

30 Emerald Bank Erbil
Opposite to Sheikh
Cholee Mosque
Sheikh Cholee Street
Tel.:+964 66 2227557

info@emeraldbank.com

Jména a adresy islámských bank
31 Iraqi Islamic Investment

and Development
A Kahiya Bldg.
Al Midan
Baghdad

info@iraqiislamicb.com

http://www.warka-bank.com
http://www.warka-bank.com
mailto:info@warkinvestmentbank.com
mailto:albaraka@uruklink.net
http://mosulbank.com/
http://mosulbank.com/
http://mosulbank.com/
mailto:info@mosulbank.com
http://www.northbankiq.com
mailto:info@northbankiq.com
http://www.ashurbank.com
mailto:info@ashurbank.com
mailto:sulaimani@ashurbank.com
mailto:arbilashurbank@yahoo.com
http://www.ub-iq.com
mailto:info@ub-iq.com
mailto:info@mansourbank.com
http://www.transiraqbank.com
http://www.emeraldbank.net
mailto:info@emeraldbank.com
mailto:info@iraqiislamicb.com
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Tel.: 01 4153731,
07901388976

32 Kurdistan International
Investment

Erbil
Street Abd AlSalam
Barzani
Building 70
Baghdad Branch: Al-
wehda area
Square Al-Wathik
District 902
Street 4
Building 66
Tel.: 066/2230822,
2238149

baghdad@kurdistanib.com  
erbil@kurdistanib.com

33 National Bank Islamic Baghdad
Street Arsat
Tel.: 7185107

inbbaghdad@yahoo.com
   

34 The Tigris and Euphrates
Bank for Development
and Investment

Baghdad
Al-Wahdaarea
District 904
Alley 194
Building 77
Tel.: 7175442, 7187839

info@dfdi-bank.com

35 Albilad Islamic Bank Baghdad
Alkarada Al-sharqea
Alhurea Square Near
Tel.: 7780283

 

Jména adresy zahraničních bank
37 Arab Banking Corporation

(Bahrain) Branch Iraq
Baghdad
Street Al-Sadoon
Al-Firdos Square
Tel.: 0096417173774,
17173776

mowafaq.mahmood@arabbanking.com

38 Bank Serat Turkish
Branch (Iraq)

Baghdad
Al-Wazerea
District 301
Alley 5
House 19
Tel.: 4252090

 

39 Bank Mile Iran Baghdad
Arsat
District 929
Alley 27
House 111
Tel.: 7171722-3

 

40 Bank Byblos Lebanese Street 6 (near sports
stadium)
Erbil – Kurdistan Region
P.O.Box: Byblos Bank
Silopi-Haboor P.O.Box
4-33 Turkey
Erbil-Iraq P.O.Box
34-0383
Tel.: +964 66 2233457,
+964 66 2233457

aabdelkader@byblosbank.com.lb

mailto:baghdad@kurdistanib.com
mailto:erbil@kurdistanib.com
mailto:inbbaghdad@yahoo.com
http://www.dfdi-bank.com
http://www.dfdi-bank.com
http://www.dfdi-bank.com
mailto:info@dfdi-bank.com
http://www.albiladib.com
http://www.arabbanking.com
mailto:mowafaq.mahmood@arabbanking.com
http://www.bmi.ir
http://www.byblosbank.com
mailto:aabdelkader@byblosbank.com.lb
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5.5. Daňový systém
Daňový systém spravuje Centrální komise pro daně (General Commission for Taxes, GCT). V současné
době je GCT tvořena ústředím a 46 pobočkami (18 pro hlavní město Bagdád, 28 v provinciích).

Výběr daní je uzákoněn následujícími zákony a normami:

• Zákon o daních z příjmů č. 13/1982, ve znění pozdějších úprav,
• Zákon o příjmech z pronájmu budov č. 162/1952, ve znění pozdějších úprav,
• Zákon o daních z půdy č. 26/196, ve znění pozdějších úprav,
• Zákon o dědické dani č. 64/1985 (zrušen zákonem č. 22/1994, ale dosud platí do vypršení

přechodného období),
• Zákon o daních z příjmů č. 36/1997 (platí pro hotely a restaurace),
• Vyhláška o daních z prodeje a pronájmu budov č. 120/2002.

Zákony jsou i přes doplňky velmi zastaralé a vyžadují novelizaci. Výběr daní je neprůhledný a např.
daně z příjmů fyzických a právnických osob jsou nevymahatelné. Není proto divu, že výběr daní se na
finančních příjmech státního rozpočtu podílí pouhými 3 %. Současná vláda sice slíbila vypracování nových
daňových předpisů, avšak v průbehu roku 2011 se o jejich přípravě pouze hovořilo.
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6. Zahraniční obchod země
Největší položku iráckého exportu samozřejmě představuje ropa a ropné produkty. Podniky vyrábějící
stavební materiály, textilní produkty, fosfáty, síru, petrochemické produkty aj. byly zničeny válkami, nebo
jsou pro nedostatek paliva a energie mimo provoz.

Informace o iráckém zahraničním obchodu jsou kusé a jsou zveřejňovány s velkým zpožděním. V roce
2008 byl zaznamenán skokový růst jak na straně exportu, tak na straně importu. Irák téměř zdvojnásobil
svůj export. V roce 2007 vyvezl za 39,6 miliard USD a v roce 2008 již za 63,7 mil. USD, podobným
tempem rostl import, když se z 19,5 miliard USD v roce 2007 o rok později zvýšil na 35,5 miliard USD.
Největší položku představoval dovoz strojního vybavení a dopravní techniky, dále spotřebního zboží a
elektroniky.  

Aktuálnější data byla v době zpracování této zprávy k dispozici pouze z neoficiálních zdrojů (internet),
proto nelze seriózně hodnotit trendy. Odhadované objemy exportu byly 40,9 mld. USD (2009) a 49,1
mld. USD (2010), odhad dovozu v roce 2010 se uvádí ve výši 42,6 mld. USD.

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka
Kromě vývozu ropy, na kterém je jeho ekonomika životně závislá, Irák nezaznamenal v posledních letech
výrazný exportní úspěch. Export ostatních komodit je zanedbatelný. Saldo zahraničního obchodu je v
posledních letech díky růstu vývozů ropy pravidelně pozitivní. Zároveň roste dovoz ve všech kategoriích
obchodovaných komodit, neboť je na nich závislá jak postupná obnova domácího průmyslu, tak růst
životní úrovně obyvatelstva.

Hodnota vývozu a dovozu (v mld. USD)
období vývoz dovoz saldo

2006 30,5 20,9 9,6
2007 39,6 19,6 20,0
2008 63,7 35,5 28,2
2009 39,4 38,4 1,0
2010 * 49,1 * 42,6 * 6,5 *

Zdroj: Ministerstvo plánování a Centrální banka Iráku (vyjma *)

Pozn.:  * Výsledky roku 2010 nebyly v době zpracování této zprávy ještě zveřejněny. Odhady údajů
pocházejí z veřejných zdrojů (internet)

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Teritoriální struktura iráckého exportu a importu je dána na straně vývozu dominantní rolí ropy (hlavním
odběratelem jsou USA, dále asijské trhy) a na straně dovozu teritoriální blízkostí dodavatelů základních
položek spotřebního zboží s ohledem na požadavek na cenovou dostupnost potravin, stavebních materiálů
a podobných komodit (Turecko, Sýrie, Jordánsko, Írán). Technologie pro obnovu výroby a spotřební
technické výrobky dováží Irák z vyspělých evropských zemí, USA a Japonska, v posledních letech roste
význam obchodního partnerství s Čínou, Indií, Jižní Koreou a Brazílií.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Iráku (hodnota dle parity C.I.F, mil. USD)
Geografická

oblast
2005
dovoz

2005
vývoz

2006
dovoz

2006
vývoz

2007
dovoz

2007
vývoz

2008
dovoz

2008
vývoz

2009
dovoz

2009
vývoz

Arabské
země

7 198 763 7 855 946 9 035 1 425 16 399 2 294 14 068 871

Severní
a Jižní
Amerika

3 546 13 185 1 650 17 035 2 190 21 694 3 976 34 922 5 001 19 571
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Země
Evropské
unie

2 685 6 277 2 946 6 808 1 271 9 422 2 307 15 167 3 348 10 310

Ostatní
evropské
země

6 975 393 6 226 611 4 733 317 8 590 510 9 475 1 124

Asijské
země

2 530 2 292 2 194 5 098 2 249 6 215 4 082 10 005 5 104 5 047

Ostatní
země

598 787 21 30 78 514 142 828 1 441 2 504

Celkem 23 532 23 697 20 892 30 528 20 132 39 587 35 496 63 726 38 č37 39 427

Pozn.:  Výsledky roku 2010 nebyly v době zpracování této zprávy ještě k dispozici ani v otevřených
zdrojích.

Nejvýznamnější partneři pro irácký export (r. 2009)

Země Podíl na exportu (%)
USA 27,6
Indie 14,5
Itálie 10,1
Jižní Korea 8,6
Taiwan 5,6
Čína 4,2
Nizozemsko 4,1
Japonsko 4,0

Nejvýznamnější partneři pro irácký import (r. 2009)

Země Podíl na importu (%)
Turecko 25,0
Sýrie 17,4
USA 8,7
Čína 6,8
Jordánsko 4,2
Itálie 4,0
Německo 4,0

6.3. Komoditní struktura
Pokud jde o vývoz, je po zničení průmyslové základny v nedávných válkách a úpadku zemědělské výroby
tvořen téměř výhradně ropou a ropnými produkty. Zatím se daří vyvážet pouze další nerostné suroviny,
potraviny a živá zvířata. Podíl ropy na exportu byl v roce 2008 97 %, v roce 2009 činil 84 %.

Hlavními dovozními komoditami jsou potravinářské produkty, kapitálové zboží, léčiva a zdravotnický
materiál, spotřební předměty a zařízení domácností, zemědělské stroje a zařízení pro zemědělskou
výrobu, oděvy a textilní výrobky, kůže, sklo, dřevo, papír (kancelářský i balicí), železo a kovy, kovové
výrobky, stavební materiály a stavební stroje, dopravní technika (osobní vozidla, nákladní vozy),
zdravotnické potřeby a materiál, tabák a tabákové výrobky.

Komoditní struktura zahraničního obchodu Iráku (hodnota podle C.I.F., mil. USD)
Číslo Název

komodity
2005
dovoz

2005
vývoz

2006
dovoz

2006
vývoz

2007
dovoz

2007
vývoz

2008
dovoz

2008
vývoz

2009
dovoz

2009
vývoz
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0 Potraviny
a živá
zvířata

807 60 716 86 1 056 119 1 917 191 2 076 110

1 Nápoje
a
tabákové
výrobky

308 0 274 0 254 0 461 0 500 0

2 Nepoživatelné
suroviny
mimo
paliv

414 44 368 46 352 79 639 128 692 59

3 Minerální
oleje,
maziva
a
příbuzné
látky

2 320 23 578 2 060 30 298 1 917 39 270 3 479 63 216 3 767 39 131

4 Živočišné
a
rostlinné
tuky a
oleje

1 504 0 1 335 0 1 252 0 2 272 0 2 460 0

5 Chemikálie1 582 0 1 404 2 1 310 0 2 378 0 2 575 4
6 Průmyslové

zboží
1 967 15 1 747 16 2 229 40 4 047 64 4 381 20

7 Strojní
zařízení
a
dopravní
prostředky

10 234 0 9 086 72 7 529 79 13 666 127 14 798 95

8 Smíšené
zboží

3 725 0 3 307 0 3 090 0 5 608 0 6 073 0

9 Výrobky
a
obchodní
operace
nerozlišeno
podle
druhů

671 0 595 8 567 0 1 029 0 1 115 8

 Celkem 23 532 23 697 20 892 30 528 19 556 39 587 35 496 63 726 38 437 39 427

Pozn.: Údaje za rok 2010 nebyly v době zpracování této zprávy k dispozici.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu

• Dovoz nemá stanovena centrální pravidla, podmínky stanovují jednotlivá ministerstva. Potraviny a
potravinářské výrobky, léky a zdravotnický materiál musí projít státní kontrolou.

• Pro vývoz stačí povolení ministerstva obchodu, superlegalizace a potvrzení o původu zboží.
• Cla se nevybírají, pouze symbolické poplatky, dovoz je zatížen zvláštní daní ve výši 5 % z hodnoty

zboží, potraviny a některé další základní spotřební komodity jsou od daně osvobozeny; zavedení cel
připravené na začátku roku 2011bylo odloženo na neurčito.

• Obchodní vztahy Iráku a EU bude upravovat tzv. Dohoda o partnerství a spolupráci (PCA, Partnership
and Cooperation Agreement).
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6.5. Ochrana domácího trhu
Zahraniční firmy jsou na území Iráku oficiálními úřady respektovány, zákony a směrnice týkající se jejich
obchodních aktivit nejsou zcela jasné. Problémem je nízké clo, které je potenciálně jedním z příjmů, který
stát nevyužívá k vylepšení příjmové stránky rozpočtu a k ochraně domácího trhu. Přesné vymezení je
dáno novým zákonem o investicích.

6.6. Zóny volného obchodu
Irák vytvořil tři zóny volného obchodu  v gesci úřadu nazvaného General Authority for Free Zones.
Tyto volné obchodní zóny jsou v Khor Al-Zubair v Basře, v Ninive a Alqa‘im. Další volné zóny se plánují
v nejbližší době, zejména v Zakhu v Kurdistánu poblíž tureckých hranic.

Jmenované tři zóny jsou aktivní od roku 2000 s většími či menšími přestávkami. Irák má  strategickou
polohu pro budování volných zón. Průmyslová oblast a přístav Khor Al Zubair v Basře má záběr na země
„Zálivu“ a rovněž na námořní cesty jihovýchodní Asie a evropské námořní linky. Druhá zóna Ninive je
orientována na obchod se Sýrií, Jordánskem a Tureckem a je napojena na evropské obchodní cesty. Třetí
Alqa‘im v provincii Anbar je blízko Sýrie a Jordánska.
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obchodní a ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Irákem má dlouholetou tradici,
která bezesporu dosáhla svého vrcholu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. České
výrobky zde mají nadále velmi dobrý zvuk a některým českým subjektům se podařilo navázat na tehdejší
spolupráci a daří se jim i na současném iráckém trhu. Jsou to zejména společnosti účastnící se na
rekonstrukci petrochemického průmyslu (rafinérie), jako např. UNIS, Prokop Engineering, Technoexport
a Chemoprojekt. Velmi dobrou značku a pověst má firma Sigmainvest, tradiční dodavatel čerpadel a
čisticích stanic. Podařilo se jí v Iráku získat několik zakázek a navázat tak na úspěchy z minulosti při
dodávkách čerpadel do Iráku.

České firmy vstupují do všech oblastí spolupráce. Současný export z České republiky do Iráku má velkou
šanci zaznamenat řádový nárůst. Již v roce 2009 se výrazně zvedla bilance obchodu mezi Irákem a ČR.
Přesto jsou zde rezervy, které bychom ještě mohli úspěšně využít. Výstavba elektrárenské a energetické
infrastruktury patřila dříve k tradičním oblastem spolupráce mezi ČR a Irákem. Dodnes se nám nepodařilo
na tento trh úspěšně vrátit a stále je zde množství projektů, na nichž by naše podniky mohly participovat
a prokázat své kvality. Pouze v Regionu iráckého Kurdistánu, kde je situace bezpečnostně stabilnější, se
společnost EGEM podílela na obnově elektrické distribuční sítě a společnost CREA úspěšně spolupracuje
na obnově přehrad a hydroelektráren. Společnost CZ CORP se účastní výstavby přehrady Delga
v Kurdistánu. Tato firma také ve připravuje ve spolupráci s iráckými železnicemi výstavbu železnice
Bagdád–Mosul –Zakho.

Mladoboleslavská Škoda se začíná prosazovat i v Iráku: jejímu prodejci v kurdistánském Erbilu (Shireen
Co.) se daří pronikat na místní trh (dodávky pro taxislužbu), má zastoupení v Erbilu a Dohúku a chystá se
otevřít showroom i v samotném Bagdádu.

V současném Iráku se rýsují také příležitosti pro dodavatele zemědělské techniky, přestože je zde silná
konkurence z Turecka a Íránu. Český ZETOR je v Iráku znám pod označením Antar a tyto traktory lze
najít jak v Kurdistánu, tak v ostatních částech Iráku. ZETOR v roce 2011 uzavřel dohodu o obnovení
montáže traktorů Antar v Iráku (SCMI Iskanderia). Zájem o české traktory projevuje i vláda Regionu
iráckého Kurdistánu (Kurdistan Regional Government, KRG).

Při jednáních s představiteli KRG, jakož i s představiteli Svazu průmyslu iráckého Kurdistánu a
Obchodních a hospodářských komor Erbil, Sulaimaniya a Dohúk byl vyjádřen zájem České republiky
navázat a prohloubit vzájemnou spolupráci, podílet se na demokratizaci a ekonomickém rozvoji
kurdistánského regionu Iráku, připravit podmínky pro rozvoj společných aktivit českých a kurdistánských
podnikatelů. Významným aktem pro prohloubení vzájemné spolupráce na ekonomickém rozvoji
kurdistánského regionu Iráku bylo založení Česko-kurdské podnikatelské rady mezi Svazem obchodních
komor iráckého Kurdistánu a Svazem průmyslu a dopravy České republiky (říjen 2008). Podobné aktivity
zaměřené na navazování pracovních vztahů mezi iráckými a českými podnikatelskými svazy probíhají i na
centrální úrovni. Dohoda o spolupráci mezi SPD a Bagdádskou obchodní komorou byla uzavřena v říjnu
2009, v květnu 2011SPD podepsal s Federací iráckých obchodních komor dohodu o založení Česko-irácké
obchodní rady jako stálé platformy pro spolupráci.

Irácký trh je poměrně velký, avšak kupní síla obyvatelstva je v důsledku vysoké nezaměstnanosti a
nízkých mezd malá. Dovoz výrobků z Asie zcela uspokojuje místní poptávku, když nabízí levné výrobky,
byť méně kvalitní. S rostoucí majetnější vrstvou střední třídy a velkých podnikatelů roste poptávka po
kvalitnějším (a tedy dražším) zboží.

Navýšení vývozu zboží z evropského prostoru do Iráku je zájmem Evropské unie a Česká republika
má dnes všechny předpoklady k tomu, stát se významným exportérem do Iráku. V říjnu 2009 Irák
navštívil ministr průmyslu a obchodu V. Tošovský a součástí jeho doprovodu byli přední představitelé
českého průmyslu. O měsíc později vykonal oficiální návštěvu místopředseda vlády a ministr zahraničí J.
Kohout a také on zdůraznil podporu českému exportu. Zásadním impulsem dalšího rozvoje spolupráce
byla návštěva předsedy vlády P. Nečase v květnu 2011. Té se zúčastnil mj. tehdejší ministr průmyslu a
obchodu M. Kocourek, který mj. v rámci návštěvy podepsal Memorandum o porozumění v oblasti rozvoje
vzájemného obchodu s ministrem obchodu Irácké republiky Ch. Babakerem. Podobné Memorandum pro
oblast průmyslu podepsal jeho nástupce M. Kuba s iráckým ministrem průmyslu Karboolim, který navštívil
ČR v doprovodu místopředsedy irácké vlády pro energetiku Šahristáního v lednu 2012. Zhodnocuje se
i pomoc ČR v podobě různých programů rozvojové spolupráce a podpory pronikání českých subjektů
na místní trh formou projektů ekonomické diplomacie, které finančně pomáhají realizovat naši účast na
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předních iráckých veletrzích (Bagdádský mezinárodní veletrh v listopadu 2011 - podpora schválena i na
rok 2012, Erbílský mezinárodní veletrh v říjnu 2011 - bude se opakovat i v roce 2012).

7.1. Smluvní základna
V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

• Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9. 3. 1972)
• Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou

(Praha, 18. 12. 1973)
• Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
• Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9. 3.

1972 ve znění dopisů vyměněných 18. 1. 1975 a 9. 7. 1975 (Bagdád, 9. 7. 1975)
• Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou

Irácké republiky (Bagdád, 31. 5. 1977)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech

1986–1990 (podepsaná 16. 7. 1985).

V současnosti se dokončuje jednání o textu Dohody o hospodářské spolupráci, Dohody o zabránění
dvojímu zdanění a Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v
oblasti obchodu (ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden
2012). 

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

Obchodní obrat České republiky s Irákem (v tis. USD) 
rok vývoz z ČR dovoz do ČR obrat bilance

2006 20 915 1 20 916 20 914
2007 77 450 112 77 562 77 338
2008 42 926 27 42 953 42 899
2009 139 089 6 139 095 139 083
2010 137 313 273 137 586 137 040

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Ve statistice vývozu z ČR dominovaly stroje, zařízení a komponenty pro petrochemii a energetiku
(turbogenerátory, výměníky tepla, elektrické rozvaděře, parní turbíny), motorová vozidla, čerpadla,
ocelové konstrukce, ruční palné zbraně. Meziroční změny ve struktuře vývozu jsou zřejmé z následující
tabulky.

Vývoz za roky 2009 a 2010 podle komoditních skupin

Kód

SITC3

Komoditní
skupina 2009

podíl (%)

2009

(tis. USD)

2010

podíl (%)

2010

(tis. USD)

716 Stroje točivé
elektrické a
jejich díly jn.

10,18 14 155 18,79 25 808

845 Součásti oděvní
z materiálu
textilního i
pletené ap.

27,87 38 763 17,44 23 943
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781 Automobily
osobní aj.
vozidla pro
dopravu osob

2,24 3 122 12,68 17 418

844 Oděvy a prádlo
dámské,
dívčí pletené,
háčkované

4,39 6 110 7,90 10 842

741 Zařízení k
ohřevu a
chlazení a jejich
díly jn.

32,57 45 308 6,42 8 809

772 Přístr. elek.
ke spínání ap.
obvodů elek.,
odpory aj.

0,93 1 290 5,88 8 071

712 Turbíny na páru
z vody a jiných
látek a díly jn.

4,88 6 791 4,17 5 729

696 Výrobky
nožířské

- - 3,17 4 349

843 Oděvy a
prádlo pánské,
chlapecké
pletené,
háčkované

- - 3,12 4 287

742 Čerpadla a
dopravníky na
kapaliny a jejich
díly

0,36 500 2,95 4 049

691 Konstrukce
vč. částí jn. ze
železa, oceli,
hliníku

5,94 8 257 2,12 2 909

723 Stroje, zaříz.
pro stavebnictví,
stavební
inženýrství

0,12 163 1,60 2 202

891 Zbraně a munice 0,79 1 102 1,37 1 886
813 Výrobky

techniky
osvětlovací jn.

0,79 1 103 1,32 1 810

025 Vejce a žloutky
čerstvé,
sušené aj.
konzervované

- - 1,24 1 699

783 Vozidla motor.
silniční (k
dopr. veřejné,
traktory)

2,26 3 150 1,06 1 462

553 Voňavky,
přípravky
kosmetické a
toaletní

- - 0,93 1 279

874 Přístroje měřicí,
kontrolní,
analyzační, řídicí
jn.

0,14 189 0,58 798
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778 Přístroje
elektrické
jn. (baterie,
žárovky ap.)

0,31 430 0,58 796

692 Konstrukce
kovové ke
skladování a
přepravě

2,61 3 632 0,56 771

782 Vozidla
motorová k
dopravě zboží,
pro účely
speciální

0,52 722 0,55 749

747 Kohouty, ventily
aj. armatury pro
potrubí, kotle
ap.

0,20 275 0,51 707

665 Zboží skleněné 0,16 225 0,47 641
899 Výrobky ostatní

(květiny umělé,
svíčky, deštníky)

- - 0,46 626

773 Prostředky
k rozvodu
elektrické
energie jn.

0,18 251 0,42 583

786 Přívěsy, návěsy;
vozidla ost.
bez pohonu
mechanického

0,68 947 0,40 543

679 Roury, trubky,
profily duté,
fitinky železné,
ocelové

0,33 464 0,37 513

764 Zař.telekom.,přísl.pro
záznam,reprodukci
zvuku,obrazu

0,29 407 0,34 464

771 Stroje elektrické
(ne točivé) a
jejich díly

0,05 63 0,27 375

 Celkem 100,00 139 089 100,00 137 313

Zdroj: MPO a ČSÚ

V 1. pololetí 2011 sice statistické údaje o česko-iráckém obchodu na první pohled ukazují na pokles
vývozu oproti stejnému období roku 2010 o téměř 31 %, ale po vyloučení pochybných vývozů textilních
výrobků, které jsou předmětem vyšetřování pro podezření z celních podvodů, vzrostl naopak český export
o solidních 16 % na 63,1 mil. USD. Na tomto výsledku se hlavně podílejí vývozy strojního vybavení,
zřejmě v souvislosti s projekty rekonstrukce irácké infrastruktury realizovanými českými firmami
v oborech energetiky, zpracování ropy a vodohospodářství. Kromě osobních automobilů, jejichž dovoz po
realizaci dodávky pro taxislužbu v Erbílu poklesl, se zatím nedaří vyvážet spotřební výrobky s výjimkou
potřeb pro holení a vajec. Dovoz z Iráku, přestože meziročně řádově vzrostl, zůstává zanedbatelný (0,2
mil. USD) a bilance vysoce aktivní.

Zbožová struktura exportu zůstala v 1. polovině roku 2011 stejná jako v předchozím roce, po vyloučení
fiktivních vývozů je pouze zvýrazněna role sektoru strojů a dopravních prostředků (třída 7 SITC), jenž
představoval ve sledovaném období 81,3 % českého exportu do Iráku. Různé průmyslové výrobky (třída
6 ) obstaraly 13,2 % a průmyslové spotřební zboží (třída 8) 3,1 % českého vývozu. Z jednotlivých
výrobkových skupin připadl nejvyšší objem exportu elektrodiagnostickým přístrojům, následují díly
proudových motorů a plynových turbín, generátorová soustrojí, ocelové konstrukce a parní turbíny. Je
tedy zřejmé, že dodávky strojírenských celků pro energetiku a ropný průmysl byly v prvním pololetí roku
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2011 nejúspěšnějším oborem českého exportu do Iráku. Teprve za nimi následují dodávky automobilů,
zařízení pro rozvod elektřiny a tepelných výměníků. Úspěšně pokračoval i export některých dalších
významných položek předchozího roku – břitev a čepelek, čerpadel, nakladačů a toaletních potřeb pro
holení.

Z ostatních exportních oborů s významnějším podílem na obchodu s Irákem, které v prvním pololetí 2011
zaznamenaly výrazný růst, lze ještě uvést telekomunikační přístroje (růst 14x), armatury (72x), kabely,
vodiče apod. (6x), kolové traktory, průmyslové apod. pece, vejce nebo nábytek pro lékařské ordinace.

Lze tedy říci, že se českému exportu do Iráku také v roce 2011 dařilo především ve strojírenských
oborech, kde jsou české firmy již tradičními dodavateli velkých projektů a z ČR dovážejí potřebné
technologie a komponenty investičních celků (energetika, rafinérie, vodní hospodářství). Daří se sice
obnovit tradiční dovoz traktorů Zetor, ale naopak asi na pětinu poklesl dovoz nákladních apod. vozidel.
Pokračuje vývozní expanze Škody, jinak vývoz spotřebního zboží do Iráku nedosahuje významnějších
objemů. Výjimkou jsou jen holicí potřeby, vejce a telekomunikační přístroje, o asi 48 % naopak poklesl
dovoz populárních výrobků z českého skla.

 

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
České výrobní i obchodní firmy mohou ve značné míře využívat dlouhodobě rozvíjených bilaterálních
vztahů, které v mnoha komoditách mají již velmi dobré základy. Tradice, opřená o kvalitní výrobky
a investiční celky (od dob První republiky v Iráku v roce 1958), je dobrou referencí pro navazování
obchodních kontaktů. Je však nutné vzít do úvahy měnící se charakter a priority iráckého trhu,
ekonomické záměry nového iráckého režimu v oblasti průmyslové výroby, zemědělství, sféry služeb a
spotřeby.

Obrovský potenciál pro rozvoj dvojstranných obchodních vztahů existuje v kurdistánských provinciích.
Při prosazování českých zájmů se osvědčila Kontaktní kancelář obchodního úseku v Erbilu (funguje od
1. března 2006), která významně napomáhá při sjednávání kontaktů mezi kurdistánskými a českými
podnikateli. Její činnost je také pozitivně vnímána ze strany kurdistánských úřadů. Příležitosti pro
české firmy jsou jak v průmyslových odvětvích (rafinérie a průzkumy potenciálních nalezišť ropy,
sklárny), ve stavebnictví a rozvoji dopravní infrastruktury (cihelny, silnice, železnice, letiště), energetice
(modernizace velkých a výstavba středních vodních elektráren, rozvodná zařízení) a v dodávkách
moderních technologických celků (cementárny, zařízení textilek), tak i v oblasti zemědělství (malá
zemědělská technika pro soukromě hospodařící zemědělce, potravinářské technologie). Velmi důležitou
se jeví sféra služeb, zdravotnictví, školství a rozvoj vědecké spolupráce. Ozbrojené a bezpečnostní složky
postrádají kapacity pro školení a výcvik, techniku i zařízení. Kurdistánská strana zná a oceňuje kvalitu
českých subjektů; české strojírenství a výrobky zde mají dodnes velmi dobré jméno.

Prakticky stejné jsou i perspektivní potřeby samotného arabského Iráku, avšak je třeba počítat s
obtížnějšími podmínkami pro obchod na jeho území (bezpečnostní omezení pohybu cizinců, nefunkční
bankovní sektor).

V rozpočtu na rok 2011 vyčlenila ústřední irácká vláda asi třetinu prostředků na investiční akce jak do
klíčového odvětví těžby a zpracování minerálních paliv, tak do energetiky, vodohospodářství a rozvoje
infrastruktury. Ve všech těchto oborech mají české firmy Iráku co nabídnout, řada z nich již v Iráku
působí a investiční záměry irácké vlády v případě naplnění plánovaných příjmů z těžby a exportu ropy
dávají dobré předpoklady pro posilování českého exportu v uvedených oborech i v dalších odvětvích
důležitých pro rozvoj irácké ekonomiky i životní úrovně obyvatelstva. Z nejzajímavějších oborů lze
jmenovat tyto:

• těžba ropy a plynu, technologie pro jejich zpracování a přepravu (zařízení rafinérií, čerpací stanice,
potrubí, regulační technika)

• energetické strojírenství - zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie (turbíny, generátory,
rozvodny, transformační stanice, regulační technika apod.)

• dopravní strojírenství (osobní a nákladní automobily, lokomotivy, letadla; perspektivně tramvaje a
metro)
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• zařízení pro modernizaci a vybavení letišť a železnic
• stavební stroje a zařízení
• čistírny a úpravny vody, čerpadla
• průmysl výroby a zpracování stavebních hmot
• montované domy, stavební materiály, sanitární a osvětlovací technika, vybavení domácností a

nábytek
• zdravotnická technika, přístroje a materiál, vybavení nemocnic a poliklinik, léky
• zemědělská technika, stroje a chemikálie
• výzbroj, technika a výstroj pro ozbrojené složky
• rozvoj cestovního ruchu a turistiky (perspektivní, v severních provinciích aktuální)

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Na iráckém trhu se nejvíce angažují:

• CHEMOPROJEKT, a.s, TECHNOEXPORT, a.s., UNIS, a.s. a Prokop Engineering, a.s. v přípravě projektů
obnovy a rekonstrukce rafinérií Basra, Daura a Bajdží (dodávky pro rekonstrukci technologických a
energetických částí a technické studie)

• ŠKODA AUTO, a.s. otevřela prodejnu vozů ŠKODA v Erbílu a Dohúku
• GEOtest Brno, a.s., AZAS Group, a.s. v oblasti geologických průzkumů, hledání vodních zdrojů a

ekologických projektech
• SIGMAINVEST, s.r.o. při rekonstrukci přečerpávací stanice Mandali a při přípravě projektu DRAIN I

(spolupráce s UNDP-FAO), dále stanice Al Shomaly a účast na tendru Al Wahda
• AERO Vodochody, a.s. jedná o dodávkách letounů pro civilní přepravu a výcvikové účely iráckých

vzdušných sil
• Tesla Praha, a.s. a GEOtest Brno, a.s. dokončily instalaci linky na úpravu a balení pitné vody (předání

v Basře 7. 11. 2006)
• CZ Corp, a.s. předložily studii proveditelnosti pro obnovu železničních svršků na trase Bagdád- Mosul

a Mosul–Zakho, provádí projektování přehrady Delga
• CREA Hydro and Energy založila společnou firmu v Erbílu, provádí projektování přehrad a malých

vodních elektráren, spolupracuje jako konzultační skupina pro ministerstvo vodních zdrojů a
zemědělství Regionální vlády Kurdistánu

• CZUB dodává Regionální vládě Kurdistánu
• Gema Art provádí rekonstrukci historických budov v Erbílu, má zde zastoupení
• EGEM – montáže rozvodných sítí vysokého napětí, provádí poradenské služby pro Ministerstvo

energetiky Regionální vlády Kurdistánu, projektuje energetické celky, spolupracuje s kurdistánskou
firmou KAR

• KPS Metal školí Iráčany a dodává technologie do rafinerií
• BIS dodává technologie do rafinerií
• Zetor jedná o dodávkách zemědělské techniky a náhradních dílů pro SCMI Iskanderia a o obnově

výrobní linky traktorů Antar v Iráku
• PURO-KLIMA se angažuje na výstavbě lázeňského zařízení ve městě Sulaimaniya a nemocnice v

Mosulu.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
Pro irácké subjekty představují české výrobky dobrou kombinaci vysoké kvality a relativně nízké ceny.
Hlavní zájem je o dovoz ropných technologií, silničních vozidel, strojů a strojírenské techniky, dále o
turbíny a tepelné výměníky, průmyslové stroje, vědecké a řídicí přístroje, elektrická zařízení, zemědělské
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stroje, chemikálie a chemické prostředky. Poptávka je i po českých potravinářských produktech,
zdravotnické technice a materiálu.

Protože kupní síla iráckých podnikatelů je zatím relativně nízká, je zájem o českou produkci často
spojován s nabídkou na výrobní spolupráci, do níž by česká strana vložila know-how a kapitál, nebo jsou
české společnosti přímo vyzývány k realizaci projektů formou českých investic do Iráku.

Je třeba upozornit, že se v posledních letech objevila řada poptávek po zboží příp. nabídek na
zprostředkování účasti v oficiálních tenderech, které se ukázaly jako fiktivní a měly pravděpodobně
sloužit spíše k vylákání peněz od české strany nebo k získání víza za účelem vycestování do Evropy. V
podezřelých případech doporučujeme obrátit se na ZÚ v Bagdádu, který může zajistit prověření irácké
firmy resp. reálnosti záměru podloženého oficiální objednávkou (tenderem).

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
V situaci poválečného Iráku se ČR výrazně angažovala v úsilí o obnovu země a zmírnění humanitární
katastrofy. S postupující obnovou a konsolidací své ekonomiky přestal Irák figurovat mezi rozvojovými
prioritami ČR a poskytovaná pomoc se již soustředí na spolupráci v oblasti budování demokratických
institucí, občanské společnosti a v humanitární oblasti.

Alokované prostředky na pomoc Iráku do roku 2005

• humanitární pomoc prostřednictvím UNHCR (2003): 2 mil. Kč (80 tis. USD)
• humanitární pomoc prostřednictvím WFP (2003): 2,5 mil. Kč (100 tis. USD)
• humanitární pomoc Turecku (uprchlíci z Iráku) (2003): 4,5 mil. Kč (180 tis. USD)
• humanitární pomoc (obnova základních funkcí zdravotnictví a školství) (2003): 20,6 mil. Kč (824 tis.

USD)
• humanitární pomoc (zdravotnictví) (2003): 6 mil. Kč (240 tis. USD)
• zdravotní péče pro irácké děti v ČR (MV, MEDEVAC)

• v roce 2003: 7 mil. Kč (280 tis. USD)
• v roce 2004: 10 mil. Kč (400 tis. USD)

• kontingent 7. PN (2003): 756 mil. Kč (30,24 mil. USD)
• vojenská policie AČR (2004): 298,5 mil. (11,9 mil. USD)
• vojenská policie AČR (2005): 175 mil. Kč (7,6 mil. USD)
• poskytnutí výbavy nemocnic (2003): 27 mil. Kč (1,1 mil. USD)
• čeští experti v CPA (2003): 20 mil. Kč (800 tis. USD)
• ochrana českých expertů v CPA (2003, 2004): 46 mil. Kč (1,84 mil. USD)
• podpora projektů na rekonstrukci:

• v roce 2003 (nebylo čerpáno): 120 mil. Kč (4,8 mil. USD)
• v roce 2004: 200 mil. Kč (8 mil. USD)
• v roce 2005: 200 mil. Kč (8 mil. USD)

• vzdělávací projekty (rozvojová pomoc) 2003/04: 0,3 mil. Kč (12 tis. USD)
• rozvojová spolupráce: podpora občanské společnosti (2005 až 2006): 14,1 mil. Kč (560 tis. USD)
• ochrana kulturního dědictví (UNESCO) 2004: 0,8 mil. Kč (40 tis. USD)
• celkem: 1 910,3 mil. Kč (cca 77,8 mil. USD)

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. května 2003 č. 468 bylo na zapojení České republiky do
programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky rezervováno celkem 520 milionů Kč z
rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Ministerstvem financí bylo pro rok 2004 uvolněno celkem 173,362 mil. Kč, z toho na programy
ministerstva průmyslu a obchodu 107,162 mil. Kč, ministerstvu zahraničních věcí bylo přiděleno 34,1
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mil. Kč. Na záchranu kulturního dědictví Iráku bylo ministerstvu kultury přiděleno 10,0 mil. Kč. Zbytek
finančních prostředků byl rozdělen pro programy ministerstva vnitra (15,6 mil. Kč), ministerstva
zemědělství (3,5 mil. Kč), ministerstva dopravy (3,0 mil. Kč).

Pro rok 2005 bylo ministerstvem financí uvolněno celkem 188,25 mil. Kč třem resortům a současně
některými resorty docházelo k čerpání z rezervního fondu, kam byly převedeny nevyčerpané finanční
prostředky z roku 2004 k případnému využití pro rok 2005 (viz např. MK ČR), což znázorňuje níže
uvedená tabulka.

Dále v roce 2005 na základě usnesení vlády ČR č. 727/2005 MV ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa,
položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“ čerpalo částku 5 000 tis. Kč na humanitární
evakuaci zdravotně postižených obyvatel Iráku.

Čerpání z rezervního fondu v tis. Kč
 Název resortu Přidělená částka

pro rok 2005
Vyčerpáno

z přidělené částky
pro rok 2005

Čerpáno
z rezervního fondu

Převedeno do
rezervního fondu

pro rok 2006
Ministerstvo kultury 0 0 6 164 0
Ministerstvo
průmyslu a obchodu

108 700 25 165 14 666 83 535

Ministerstvo vnitra 39 550 23 546 10 820 16 004
Ministerstvo
zahraničních věcí *

40 000 11 933 0 28 067

Celkem 188 250 60 644 31 650 127 606

Rok Celkem v
jednotlivých

letech
(tis. Kč)

Resort

MD ČR
(tis. Kč)

MK ČR
(tis. Kč)

MPO ČR
(tis. Kč)

MV ČR
(tis. Kč)

MZe ČR
(tis. Kč)

MZV ČR
(tis. Kč)

2003 0 0 0 0 0 0 0
2004 142 609 3 000 3 836 85 571 15 600 3 500 31 102
2005 92 294 0 6 164 39 831 34 366 0 11 933
2006 50 624 0 0 37 041 0 0 13 583
2007 3 522 0 0 0 0 0 3 522
Celkem dle resortů 3 000 10 000 162 443 49 966 3 500 60 140
Celkem 289 049

Z prostředků Všeobecné pokladní správy určených na zahraniční rozvojovou spolupráci byly Odborem
rozvojové spolupráce MZV vyčleněny pro rozvojovou pomoc v gesci MZV ČR byly Odborem rozvojové
spolupráce vyčleněny pro dlouhodobé projekty (na léta 2005–2009) prostředky ve výši 15,5 mil. Kč.
Jedná se o projekt „Podpora transformace irácké společnosti, předávání transformačního know-how
ČR, podpora rozvoje lidských zdrojů a občanských aktivit v Iráku, podpora psychosociálních projektů
rozvoje společnosti“. Hlavním obsahem dílčích projektů přitom byla stipendia pro distanční formy studia
(obor ekonomie), podpora transformace irácké společnosti (školení novinářů, vytváření kapacit občanské
společnosti, podpora klubů mládeže, příprava pracovníků nevládních organizací, počítačové kurzy a
podpora počítačových center).

Rozvojové projekty

2005–2006: 14 117 000 Kč

• Podpora transformace irácké společnosti, předávání informačního know-how ČR, podpora rozvoje
lidských zdrojů a obč. aktivit v Iráku

• Stáže iráckých studentů na vysokých školách v ČR, výměnné pobyty a pracovní návštěvy odborníků
z vysokých škol, semináře, vzdělávací kurzy.
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Vládní stipendia

• 2006 – Hradec Králové, Fakulta managementu a informatiky – 6 iráckých studentů
• 2008 – nabízena 3 místa v bakalářském, nebo magisterském programu
• 2009 – nabízena 3 místa v bakalářském, nebo magisterském programu
• 2010 – nabízena 2 místa v bakalářském, nebo magisterském programu

Od roku 2009 probíhá transformační projekt na podporu občanské společnosti, iniciativ a místních
samospráv pod vedením Nadace Člověk v tísni. Projekt byl podpořen částku 3 400 000 Kč a v současnosti
se posuzuje pokračování tohoto projektu v dotační výši 4 113 000 Kč

V rámci bilaterální rozvojové pomoci (program ODA – Official Development Assistance) bylo celkově pro
Irák vynaloženo v letech 2003–2009 545,75 mil. Kč.

Transformační pomoc České republiky Iráku

Pro rok 2006 byly MZV v gesci Odboru dvoustranných ekonomických vztahů poskytnuty dotace k
projektům transformační pomoci ve výši téměř 10,25 mil. Kč, v gesci Oddělení transformační pomoci pak
dalších více než 19 mil. Kč. Pro rok 2007 byly vyčleněny finanční prostředky pro realizaci studií a školení
iráckých odborníků.

Realizované projekty
Název projektu Společnost Částka

Účast na školení iráckých lékařů
ve FN Motol

Český červený kříž 528 200

Vydání manuálu práce nestátních
neziskových organizací (NNO) v
podmínkách současného Iráku

Člověk v Tísni 236 250

Zajištění tlumočnických služeb pro
školení soudců z Iráku

CEELI Institut 416 000

Realizace projektu školení
iráckých odborníků v ČR v rámci
programu Transformační pomoci
Iráku

Arkom ARCHITEKTI 519 875

Vydání 4 publikací o volbách a o
otázkách tolerance

Ministerstvo kultury - Irácká
republika

1 170 000

Projekt implementace programu
distančního vzdělávání pro Irák v
rámci programu CERGE-EI

CERGE UK 900 500

Projekt zajištění 1. Semestru
doktorského ekonomického studia
pro studenty z Iráku na CERGE-EI

CERGE UK 234 000

Školení představitelů iráckých
neziskových organizací

Člověk v Tísni 1 998 963

Realizace projektu přípravy na
doktorské ekonomické studium
pro studenty z Iráku v rámci
programu CERGE-EI

CERGE UK 1 701 000

Školení iráckých odborníků v
oblasti řízení a kontroly letového
provozu v ČR

STROJEXPORT 314 000

Zaškolení iráckých specialistů
v oblasti projektů a provozu
vodárenských technologií,
závlahových a odvodňovacích
stanic v ČR

Sigmainvest 453 000

Zaškolení iráckých expertů
v oblasti naftové geologie,

Moravské naftové doly 635 000
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ložiskového inženýrství a těžby
ropy a zemního plynu v ČR
Zaškolení iráckých expertů v
oblasti vývoje zpracování ropy -
nových technických prostředků v
ČR

Unis 270 000

Zaškolení iráckých expertů v
oblasti zdokonalování znalostí
pracovníků N.R. s ohledem na
vývoj moderních rafinérských
technologií v ČR

Chemoprojekt 430 000

Zaškolení iráckých expertů v
oblasti hydrologie, ochrany
životního prostředí, geofyziky,
hornické geologie a inženýrské
geologie v ČR

GEOtest 90 000

Zajištění dopravy Iráčanů žijících
v ČR na registraci a volby do
Berlína

Člověk v Tísni 121 250

Školení iráckých odborníků v
oblasti upravárenství a čištění
odpadních vod, vodárenských
technologií, čerpacích stanic a
zavlažování

Sigmainvest 990 000

Školení iráckých odborníků
v oboru provoz a údržba
transformoven ZVN/VVN/VN v ČR
v r. 2005

EGE-montáže 295 500

Školení iráckých odborníků v ČR
v oblasti transformace irácké
ekonomiky a změny legislativy

Cautor Consulting 365 000

Podpora zavádění geografických
informačních systémů pro oblast
nerostných surovin v Iráku

Moravské naftové doly 500 000

Nastartování procesu zajištění
financování územního plánu
pro město Bagdád, získávání
podkladových dat pro vytvoření
studie uskutečnitelnosti

B.O.C.P. Development 1 500 000

Enviromentální školení pro irácké
odborníky

GEOtest 541 000

Vydání publikace Geology of Iraq Dolin 250 000
Inspekční školení pro pracovníky
iráckého Ministerstva ropného
průmyslu a těžby nerostných
surovin, Ministerstva energetiky a
inspekční organizace Al-Rook

ATG 400 000

Zaškolení expertů iráckých
rafinérských provozů v ČR

Chemoprojekt 351 000

Odborné školení iráckých
odborníků z oblasti geologie a
geologického průzkumu v ČR

Dolin 714 000

Školení migračního managementu IOM 1 334 553
1. Česko-arabské podnikatelské
fórum

ČAOK 250 000

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán (Erbíl a
Sulaymaniya) v oblasti dodávek
zařízení a služeb pro zdravotnictví

R-marK 290 000
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Školení iráckých odborníků pro
irácké univerzitní učitele geologie

URGA 688 000

Školení v oblasti obnovitelných
zdrojů energie - malé vodní
elektrárny (MVE)

PS PROFI 148 000

Školení iráckých odborníků
v oblasti vodohospodářství,
čerpacích stanic zavlažování a
zajištění příručky

Sigmainvest 802 000

Školení iráckých odborníků v
oblasti vodohospodářství

GEOtest 452 000

Návštěva a školení představitelů
Ministerstev vnitra a obrany Iráku
v ČR

Cautor Consulting 320 000

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán (Erbíl a
Sulaymaniya) v oblasti Public
relations a žurnalistiky pro oblast
průmyslu a obchodu

JAW 295 000

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán (Sulaymaniya)
v oblasti administrativy, řízení
investic a investičních projektů,
průmyslu a obchodu

SPaD 353 538

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán (Erbíl) v oblasti
administrativy, řízení investic a
investičních projektů, průmyslu a
obchodu

SPaD 380 000

Školení iráckých odborníků v
oblasti kompletace a obnovy
ivestičních celků

STROJEXPORT, PTA 430 000

Školení technických pracovníků
v oblasti výroby, montáže a
dodávek slunečních kolektorů

Vermos 127 500

Odborné školení expertů
Geologické služby Iráku v
oblasti digitálního zpracování,
managementu a prezentaci
geologických a účelových
geovědních dat a informací

Česká geologická služba 538 000

Školení iráckých odborníků z
Kurdistánu v oboru provoz a
údržba transformoven VVN/
VVN/VN v ČR v r. 2006 a jejich
propojení soustavou elektrických
vedení

EGE-montáže 320 000

Zaškolení iráckých expertů a
zajištění dokumentace

Sigmainvest 531 000

Posouzení dnových sedimentů,
lodních vraků a nevybuchlé
munice v prostoru přístavu Umm
Quasr a říčních kanálů Khawr Al
Zubair, Khawr Shatanah a Khawr
Abd Allah a proškolení expertů
pro přípravu realizace

GEOtest 748 000

Vyhodnocení stávajících zdrojů
podmezmní vody v oblasti
Shanidari Plain v Kurdistánu a

GEOtest 563 000
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proškolení expertů pro realizaci
hydrogeologického průzkumu
Zpracování tzv. "Operational
Manual for EHV+HV Substations"
a zároveň školení iráckých
odborníků z Kurdistánu v oboru
provoz a údržba transformoven
VVN/VN v ČR v r. 2006 a jejich
propojení soustavou elektrických
vedení

EGE-montáže 550 800

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán v oblasti
dodávek zařízení a služeb pro
zdravotnictví  pro oblast plastické
chirurgie, hematologie - krevní
banky, kardiologie a mikrobiologie

R-marK 300 000

Vyhledání, těžba a zpracování
nerostných a stavebních surovin
Kurdistánu

URGA 712 000

Zajištění školení iráckých
specialistů v ČR skupina A -
pracovníci Erbíl Municipality I-IV

WASTECH 374 825

Zajištění školení iráckých
specialistů v ČR skupina B -
vedoucí pracovníci státní správy
Erbil

WASTECH 326 817

Rozvoj civilní letecké
infrastruktury iráckého regionu
Kurdistán

CzMT 300 000

Irák - vodní díla Kurdistánu -
studie

PS PROFI 568 000

Školení specialistů z iráckého
regionu Kurdistán (Erbil a
Sulaymaniya) - žurnalistů
specializovaných na oblast
ekonomiky, průmyslu a obchodu

JAW 267 000

Zaškolení iráckých pracovníků
rafinérských provozů

Chemoprojekt 0

Krizová pomoc ČR - vytvoření
systému řízení rehabilitace
Citadely v Erbilu za použití
terénního archeologického
semináře Západočeské Univerzity

Gema Art Group 950 000

Studium v doktorském studijním
programu pro irácké odborníky
v oblasti průmyslu, obchodu a
služeb

Univerzita Pardubice 282 850

Školení iráckých odborníků z
iráckého regionu Kurdistán v
oboru řízení provozu přenosové
elektrické soustavy, plánování
jejich modernizace, rekonstrukce
a nové výstavby s cílem využít
nových technologií digitalizace dat
s využitím CAD systému

EGE-montáže 393 000

Školení iráckých odborníků v
oblasti současných technických
prostředků pro výstavbu rafinérií

Unis 700 000
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K nejvýznamnějším projektům v roce 2006 patřily:

• školení a krátkodobé stáže pro úředníky ministerstev irácké vlády, manažery a odborné pracovníky
státních a soukromých firem a společností,

• dodávka ultrazvukového přístroje pro nemocnici v Basře (nemocnice pro péči o matku a dítě),
• odborný vzdělávací kurz pro specialisty v oblasti památkové péče,
• vládní stipendia (obory všeobecné zdravotnictví, aplikovaná informatika; program na léta 2006–

2012), stipendia pro Bc. a Mgr. studium (obory aplikovaná informatika, informační management,
chemie pro restaurátorství a konzervátorství; programy 2005–2007), stipendia pro postgraduální
vzdělávání (ekonomie; program na léta 2005–2009),

• projekty transformace irácké společnosti (dvouletý program o.p.s. Člověk v tísni),
• studijní návštěvy k vytváření kapacit v oblastí migračního managementu Iráku,
• restaurování vzácných rukopisů a dokumentační studie k záchraně kulturních památek Citadela Erbíl

(a.s. GEMA Art)

K nejvýznamnějším projektům v roce 2007 patřily:

• školení a krátkodobé stáže Iráčanů na Svazu průmyslu České republiky (SPČR)
• školení iráckých odborníků v souvislosti s realizací zakázek pro ropný průmysl
• školení odborníků z oblasti energetiky
• školení odborníků z oblasti vodního hospodářství
• zahájení působení českého poradce na Ministerstvu vodních zdrojů v regionu iráckého Kurdistánu
• podepsání dohody o porozumění mezi českými firmami a Ministerstvem vodních zdrojů Regionu

iráckého Kurdistánu
• podepsání dohody o porozumění mezi Svazem kurdských obchodních komor a Svazem průmyslu

České republiky (SPČR)

K nejvýznamnějším projektům v roce 2008 patřily:

• rekonstrukce minaret Choli v Erbílu,
• ZÚ Bagdád ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a členskými firmami SPČR,

projekty v rámci „Programu na podporu ekonomické diplomacie“ v celkové hodnotě 1,7 mil. Kč).
Jedná se o níže uvedené projekty:

• Školení energetických specialistů z regionu iráckého Kurdistánu v oblasti přípravy a zpracování studie
proveditelnosti výstavby nových přenosových kapacit v napěťových hladinách 200 kV a 400 kV,
včetně jejich připojení k novým výrobním blokům,

• Prezentace možností a zájmů členských společností SP ČR podílet se na přípravě a realizaci projektu
obnovy, rekonstrukce a modernizace energetického sektoru regionu iráckého Kurdistánu v rámci
mezinárodního veletrhu „Erbil International Fair 2008“, který se uskuteční ve dnech 15. až 19. října
v Erbílu.

• ZÚ Bagdád společně s členskými organizacemi SP ČR (Sigmainvest, s.r.o. a Wastech, a.s.)
v současné době již realizoval další dva projekty v Regionu iráckého Kurdistánu v celkové hodnotě
0,9 mil. Kč):

• ZÚ Bagdád kromě toho realizoval tři školící projekty ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR (MPO ČR) v rámci programu „Aid for Trade“ v celkové hodnotě 0,5 mil Kč:

• Vodní hospodářství při správě povodí a řek. Školení v oblasti správy povodí a vodních toků,
efektivního využívání přívalových srážek včetně protipovodňových opatření

• Přehrady a vodní zdroje. Školení v oblasti bezpečného provozu přehrad.
• Vodní hospodářství při správě podzemních vod a geologické vlivy. Školení v oblasti nakládání se

zdroji podzemních vod a jejich ochraně.
• Založení Česko-kurdské podnikatelské rady mezi Svazem obchodních komor iráckého Kurdistánu a

Svazem průmyslu České republiky (říjen 2008).

K nejvýznamnějším projektům v roce 2009 patřily:

• Prezentace možností a zájmů členských společností SP ČR podílet se na přípravě a realizaci projektu
obnovy, rekonstrukce a modernizace energetického sektoru regionu iráckého Kurdistánu v rámci
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mezinárodního veletrhu „Erbil International Fair 2009“, který se uskutečnil ve dnech 13. až 15. října
2009 v Erbilu.

• Prezentace českých zemědělských technologií a technologií čištění odpadních vod, přednášky
a seznámení univerzit v Kerbalá, Bagdádu, Nadžafu a ministerstva zemědělství s možnostmi
spolupráce.

• Stipendijní pobyty iráckých expertů na českých univerzitách.
• Zajištění expertů pro Ministerstvo vody a Ministerstvo přírodních zdrojů Regionální vlády Kurdistánu.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
Vzhledem ke komplikované bezpečnostní situaci a cestovním omezením nebyla obchodní výměna v
odvětví služeb dosud navázána.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Podmínky pro zaměstnávání českých občanů jsou mnohem příznivější v Regionu iráckého Kurdistánu než
v ostatních oblastech Iráku.

V Regionu iráckého Kurdistánu v poslední době pracují čeští občané pro státní správu i pro soukromé
společnosti. V případě výkonu práce pro stát podepisuje smlouvu premiér Kurdské regionální vlády nebo
jeho zástupce. V případě soukromé společnosti ředitel nebo majitel firmy. Po nástupu do pracovního
poměru musí nový pracovník absolvovat každých šest měsíců lékařské prohlídky. Skládají se z odběrů
krve, testů HIV, rentgenu plic apod. Pracovní povolení včetně vystavení identifikační karty na dobu určitou
trvá přibližně dva měsíce. Pracovní povolení platí na šest měsíců a pro jeho obnovení je nutné vykonat
lékařské prohlídky znovu. Zaměstnavatel zpravidla zajišťuje ubytování a dopravu do zaměstnání.
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
Dostat se na irácký trh s novým výrobkem či novými službami v podstatě znamená utkat se s konkurencí,
která v poslední době bývá obvykle ze sousedních islámských zemí (především Turecko, Írán) nebo z
Asie. V tomto směru existuje pro české dodavatele šance vzhledem k tomu, že s růstem ekonomiky a
bohatství obyvatelstva Irák bude mít zájem o vysokou kvalitu zboží a samozřejmě také o nízkou cenu,
kterou u některých výrobků může český exportér nabídnout s konkurenční výhodou.

Pro prodej v Iráku je zásadní najít partnera, který vytvoří distribuční síť a pomůže prosadit výrobek
na trhu. Prakticky jen nejsilnější prodejci světových řetězců mohou eliminovat potřebu místních
distribučních kanálů, v případě malých exportérů je nemožné dosáhnout úspěchu bez stálého zastoupení
reprezentovaného místním pracovníkem znalým prostředí.

Obchod v Iráku, stejně jako v celém arabském světě, je společenskou záležitostí a proto doporučujeme
spolupracovat s reprezentantem, který má dobré postavení v klanovém uspořádání irácké společnosti.
Vzhledem ke značně korupčnímu prostředí, kdy velké obchody obvykle závisí na přízni vládních
představitelů, jsou důležité kontakty iráckého spolupracovníka na různých stupních administrativy a v
obchodních komorách.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Nepředpokládáme zájem českých občanů o zaměstnání v Iráku (s výjimkou soukromých bezpečnostních
agentur).

Společnost (kancelář, soukromý podnikatelský subjekt) může zaměstnat místní sílu; pracovní poměr je
sjednán po vzájemné dohodě a za podmínek odsouhlasených mezi oběma stranami. Vznik pracovního
poměru podle zákona podléhá oznamovací povinnosti ministerstvu práce a sociálních věcí (ale v praxi
nikdo neplní – bezpečnost pracovníka je prvotní; místní zaměstnanci jsou terčem útoků, jakmile se zjistí,
že pracují pro zahraniční subjekty).

Zaměstnavatel je povinen platit sociální pojištění v celkové výši 17 % platu, z toho 5 % hradí
zaměstnanec. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 3 osoby, je povinen se registrovat
k platbě sociálního pojištění.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
Základní podmínkou je podání oficiální žádosti (adresovaná Ministerstvu zahraničních věcí Iráku)
prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Iráku.

K žádosti je nutné přiložit dotazník; struktura je odlišná pro některé specifické aktivity (zcela jedinečné
jsou dotazníky ministerstva zdravotnictví a ministerstva ropy).

Obecný dotazník obsahuje tyto položky:

• Název společnosti (kanceláře, soukromého podnikatelského subjektu)
• Druh činnosti (dovozce, samostatný subjekt, společník apod.)
• Adresa, telefonní spojení, faxové spojení, e-mail
• Pobočky společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
• Datum založení (registrace) společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
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• Základní údaje o společnosti (kanceláři, podnikatelském subjektu) – charakteristika, rating apod.
• Kapitál společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
• Zaměření společnosti, např.:

• vodní hospodářství (výkon činností v zásobování vodou, zavlažovací systémy, instalace zařízení,
elektromechanické práce, výstavba čistíren vody, opravy a údržba apod.)

• odpadové hospodářství (ochrana vodních zdrojů, výstavba a provoz čistíren odpadních vod,
ochrana půdy a zeminy, výstavba skládek, spaloven tuhých komunálních odpadů, opravy a
údržba apod.)

• infrastruktura a komunikační síť (projekty a výstavba železnic, silnic a dálnic, zpevňování
povrchů, údržba železnic, silnic a dálnic apod.)

• stavební a konstrukční činnosti (výstavba bytů, kancelářských aj. užitkových objektů, dodávky,
instalace a údržba zařízení a doplňků pro výstavbu - výtahy, elektrické sítě, spojovací a
telekomunikační systémy, vzduchotechnika apod.)

• zemědělské práce
• recyklace a ekologické hospodářství

• Informace o vlastníku (představiteli) společnosti (kanceláře, podnikatelském subjektu) – jméno a
příjmení, tituly, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání

• Informace o stálém štábu společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu) – jméno a příjmení,
datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání

• Informace o dalších (nestálých, dočasných) zaměstnancích společnosti (kanceláře, podnikatelského
subjektu) – jméno a příjmení, datum a místo narození, funkce/název pozice, vzdělání

• Detailní zprávy o výsledcích finančního hospodaření (odkazy na banky, výše půjček, úvěry apod.)
společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

• Detaily o majetku (budovy, zařízení, stroje a další vybavení, těžká vozidla, osobní automobily aj.)
společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)

• Náměty a přínosy, se kterými společnost (kancelář, podnikatelský subjekt) přichází do Iráku (aktivity,
místo, datum zahájení činnosti, předpokládaná doba činnosti)

• Reference
• Ochrana pracovního a životního prostředí v činnostech společnosti (kanceláře, podnikatelského

subjektu)
• Zajištění bezpečnosti
• Zajištění práv zaměstnanců (právní nabídka)
• Pojištění zaměstnanců a majetku (zařízení)
• Systém kontroly kvality a jakosti výroby
• Informace o subdodavatelských subjektech (název, charakteristika, adresa)
• Informace o subjektech logistické a jiné podpory (název, charakteristika, adresa)
• Daňová situace společnosti (kanceláře, podnikatelského subjektu)
• Nejdůležitější činnosti a projekty realizované v současné době společností (kanceláří, podnikatelským

subjektem) – adresa nebo teritorium, konečný uživatel, hodnota činnosti nebo projektu, období
výkonu, stav realizace v % splnění)

• Nejdůležitější činnosti nebo projekty realizované za posledních 10 let (totéž)
• Konečný uživatel pro společnost (kancelář, podnikatelský subjekt) – oficiální deklarace (EOU)

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Osvědčilo se předávání katalogů. Významná je propagace společností v bulletinech tištěných v arabštině a
kurdštině.

Místní HSP požadují za reklamu poměrně vysoké částky (podle umístění, délky inzerce apod. může
reklama dosáhnout několika stovek USD), přičemž efekt neodpovídá výši vynaložených prostředků. Nyní
je již možné mít reklamu ve Zlatých stránkách, které se stávají běžnou součástí obchodního života v
Iráku.
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Kromě barevných a kvalitních propagačních materiálů v oficiálním jazyce (arabština, kurdština) a
angličtině je nejdůležitější osobní kontakt.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
ZÚ Bagdád v této oblasti zatím nemá žádné zkušenosti. Upozorňuje však na množící se případy
podvodného jednání iráckých "zprostředkovatelů", kteří nabízejí českým firmám zprostředkování fiktivních
státních zakázek (tenderů). Prověřování těchto případů je v Iráku obtížné a zdlouhavé. Doporučujeme v
každém případě důkladné prověření obchodních partnerů. Rozhodně není vhodné poskytovat protistraně
důvěrné informace ani finanční zálohy, přestože se protistrana snaží vyvolávat dojem časové tísně. V
případě pochybností může ZÚ v rámci svých možností s prověřením zakázky pomoci.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Veřejné zakázky jsou děleny na vnitřní (výhradně pro irácké společnosti) a mezinárodní (účast
zahraničních subjektů). Veřejné zakázky jsou zveřejňovány buď formou vyhlášky příslušným
ministerstvem, na webové stránce ministerstva (státem vlastněné společnosti), a/nebo v HSP. Bohužel,
zveřejňované informace jsou velmi kusé a k získání jakýchkoli podrobností je nutné předplacení
oficiálního bulletinu.

Společným rysem je, že mezi vypsáním veřejné zakázky a termínem podání přihlášky bývá velmi krátká
doba. Navíc podmínky soutěže může získat (zakoupit) jen subjekt registrovaný v Iráku. I to je dalším
argumentem, proč by české podnikatelské subjekty s vážným zájmem o průnik na tento trh měly mít
svého stálého zástupce resp. místního partnera v Iráku.

Pro úspěšné získání zakázky v Iráku je velice důležité dodržovat legislativní podmínky tendru. V žádném
případě se neopozdit s doručením nabídky, a pokud je to nevyhnutelné, požádat včas o odklad. Stále
se snažit komunikovat se zadavatelem a zjišťovat, který typ dodavatele je vyhledáván, a podle toho
uzpůsobit svoji nabídku, případně připojit i zvýhodnění nabídky.

Je vhodné se vyvarovat striktních prohlášení, která by mohla být využita zadavatelem k vyřazení
z nabídkového řízení. Např. pokud chceme jakýmkoliv způsobem kritizovat zadání tendru (jeho
nedostatečnost nebo nekorektnost), je nutné použít spíše „diplomatičtější vyjádření“. Není vhodné říkat,
že „nevyhovíme zadání, protože…“ Prohlášení tohoto typu mohou být považována za diskvalifikující.

Rovněž je nutné počítat s prodlevou v iráckém bankovním sektoru. Tudíž v případě zaslání perfomance
bondu či jiné platby je lépe počítat s delší splatností, nespoléhat se na to, že komise bude posuzovat den
podání platby jako validní pro splnění podmínky tendru. V mnoha případech se naopak započítává den,
kdy platba byla připsána zadavateli na účet, což může být opět diskvalifikující, jakkoli je vinna irácká
banka.

8.7. Problémy a rizika místního trhu
Podnikání v Iráku je omezeno především dlouhodobě nestabilní bezpečnostní situací (kromě Regionu
iráckého Kurdistánu).

Nebezpečí vyplývající z relativně častých pokusů o podvodné jednání při navazování obchodních vztahů s
českými subjekty bylo zmíněno v odst. 7.6.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
ZÚ Bagdád v této oblasti nemá poznatky, legislativně není ochrana duševního vlastnictví upravena.



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

56/65 © Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Platební podmínky jsou závislé na podmínkách konkrétního obchodního případu, doporučuje se využití
garancí zahraničních peněžních institucí.

Zkušenosti českých podnikatelských subjektů svědčí spíše o špatné platební morálce (řada doplňujících
dokumentů, zmocnění a certifikátů, vyžadovaných postupně tak, aby se splátky co nejvíce oddálily).

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
S postupující obnovou Iráku se obnovuje i tradice pořádání mezinárodních veletrhů, které nabízejí
zahraničním firmám příležitost předvést svoji nabídku zboží irácké veřejnosti a navázat obchodní
kontakty. Nejdůležitější veletržní akce se konají v hlavním městě Bagdádu, ve správním středisku Regionu
iráckého Kurdistánu Erbílu a v průmyslovém centru Basře. Z veletrhů konaných v roce 2012 uvádíme
nejzajímavější akce z hlediska možného uplatnění českých dodavatelů na iráckém trhu. Řada akcí se
pořádá v rámci obnovování veletržního života nově a není proto jistá jejich periodicita v příštích letech,
přesné datum konání veletržní akce bývá často oznamováno jen cca s půlročním předstihem.

Významné veletrhy v Iráku v roce 2012

Únor 2012

WEBEX International Exhibition

(Basra 26.2. - 29.2.2012 )

Druhý ročník veletrhu techniky pro úpravu vody a čištění odpadních vod, výrobu a rozvod elektřiny
vč.obnovitelných zdrojů a stavebnictví.

Březen 2012

Erbil Autoshow - International Automobile, Automotive, Commercial Vehicles and Spare Parts
Exhibition

(Erbil, 8.3. – 11.3.2012)

Automobily, materiály, technologie, náhradní díly.

4th Agriculture Week - International Fair for Agricultural Machinery, Supplies and Equipment

(Bagdád, 14.3. - 21.3.2012)

Čtvrtý ročník mezinárodního veletrhu zemědělské a potravinářské techniky, zemědělských produktů a
potravin.

Erbil Machinex - International Machine, Machinery Equipment & Tools Exhibition

(Erbil, 25.3. – 28.3.2012)

Stroje, strojní zařízení, nářadí, nástroje.

Duben 2012

Erbil El-En - International Electric And Energy Exhibition

(2.4. - 5.4. 2012)



SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Irák

57/65 © Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

Energetika, elektrické stroje a zařízení.

Basrah International Exhibition - Industrial Fair of Basra

(Basra, 20.4. – 23.4.2012)

Všebecný průmyslový veletrh.

Září 2012

Project Iraq - International Trade Exhibition for Construction Technology, Building Materials
and Equipment

(Erbil, 9.2012)

Stavební veletrh - těžká stavební, dopravní a manipulační technika, stavební technologie, stavební a
instalační materiály, stroje a zařízení pro zpracování kamene a výrobu stavebních materiálů, sanitární
a zařizovací předměty pro vybavení interiérů, klimatizační a topné systémy, technologie pro životní
prostředí – úprava vody, čištění odpadních vod, nakládání s odpady a recyklace, ochrana před hlukem.

Basrah El-En - International Electric And Energy Exhibition

(Basra, 27.9. – 30.9.2012)

Stroje a zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, kabely a rozvody, elektrické stroje
a přístroje, baterie, systémy pro generování energie z obnovitelných zdrojů, osvětlovací technika,
klimatizační systémy.

Basrah Building

(Basra, 27.9. – 30.9.2012)

Stroje a zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, kabely a rozvody, elektrické stroje
a přístroje, baterie, systémy pro generování energie z obnovitelných zdrojů, osvětlovací technika,
klimatizační systémy.

Říjen 2012

Erbil International Fair

(Erbil, 10.2012)

Největší všeobecný veletrh v Regionu iráckého Kurdistánu. Zemědělství, vodní hospodářství,
telekomunikace, široké spektrum oborů spotřebního zboží – nářadí, elektronika, domácí přístroje, nábytek
a interiér, vybavení kuchyní a sanitární předměty, interiérový textil, dárkové a upomínkové předměty,
hračky, kancelářské potřeby, móda, šperky, kosmetika, výpočetní a telekomunikační technika a software,
bezpečností systémy, bankovní, pojišťovací a realitní služby, automobily a náhradní díly, vzdělávání,
vybavení pro volný čas a sport, cestovní a turistické služby. V roce 2011 se veletrhu zúčastnila cca 900
firem z 25 zemí.

Listopad 2012

Baghdad International Fair

(Bagdád, 11.2012)

Bagdádský všeobecný veletrh se konal poprvé po šestileté přestávce v roce 2009, v roce 2011 proběhl
na rekonstruovaném výstavišti již jeho 38. ročník, zúčastnilo se jej 780 firem ze 17 zemí. Veletrh nabídne
opět příležitost představit iráckým zákazníkům široké spektrum oborů jak spotřebního zboží, tak strojů a
zařízení pro zemědělství a průmysl. Předpokládá se oficiální účast ČR.
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9. Investiční klima

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Z hlediska podmínek pro investování se Irák teprve postupně přizpůsobuje západním standardům. Podle
posledního zveřejněného průzkumu Světové banky srovnávajícího podmínky pro podnikání ve světě
je Irák až na 164. místě. Jako zvláště nevyhovující kritéria byly vyhodnoceny podmínky pro realizaci
zahraničněobchodních operací, procedury při založení firmy, podmínky získávání bankovních úvěrů,
vynutitelnost práva (smluvních ujednání) a ochrana investorů. Pokud jde o řešení insolvence, je Irák
vzhledem k neexistující legislativě na úplně posledním 183. místě.

Dá se předpokládat, že irácká vláda se bude snažit o zlepšení stavu v této oblasti. Její strategie při další
obnově iráckého hospodářství a infrastruktury je totiž založna na lákání zahraničních investorů nebo
alespoň partnerů pro realizaci rozvojových projektů, kterým nabízí v případě dodavatelských úvěrů
dlouhodobě odloženou splatnost vložených prostředků. Je zřejmé, že bez snížení rizik investování a
podnikání v Iráku bude obtížně hledat partnery pro finančně náročné projekty.

Investiční zákon č. 13/2009 Sb. schválený v r. 2009 Sněmovnou reprezentantů iráckého parlamentu je
modifikovanou verzí zákona z roku 2006. Jeho záměrem je stanovení rámce pro práci Národní investiční
komise, vytvoření podmínek pro investování v Iráku a podpora investorů, zejména v bytové výstavbě.
Zákon je založen na rovném přístupu k iráckým i zahraničním investorům.

Kodifikuje zvláštní podmínky v kurdistánských provinciích. V praxi budou realizovány prostřednictvím
nově vytvořené Kurdistánské investiční komise. Zákon sleduje odstranění legislativních překážek, které
bránily urychlení ekonomického rozvoje Iráku a jeho rekonstrukce. Usnadnil investorům vstup na irácký
trh, podnikatelům zjednodušil registraci a následné zakládání účtů u iráckých bank. Umožňuje investorům
obchodovat s akciemi, zakládat investiční akciová portfolia a fondy.

Vrcholným orgánem z hlediska podpory investičního prostředí v Iráku je Národní investiční komise.
Pobočky Národní investiční komise vznikají ve všech iráckých provinciích s výjimkou iráckého Kurdistánu.
V této oblasti má její roli plnit Kurdistánská investiční komise. Kurdistánská investiční komise je ve
vztahu k Národní investiční komisi podřízena, ale spíše z Investičního zákona vyplývá, že NIK má vůči
Kurdistánské investiční komisi povahu konzultanta.

Modifikovaný investiční zákon je vítaným nástrojem pro zlepšení investičního prostředí, jeho praktická
implementace je však závislá na politické a bezpečnostní situaci. Je ale důležitým krokem k pobídce
zahraničních investorů pro vstup na irácký trh.

Ze zákona  vyplývá, že irácká vláda především preferuje tyto oblasti investic:

• rekonstrukce silnic a infrastruktury
• výstavba domů, hotelů, rehabilitačních a zdravotních center, nemocnic
• projekty vodních děl
• investice do ropných polí
• distribuční sítě

Co investiční zákon umožňuje investorům:

• Otevřít si bankovní účet v irácké nebo zahraniční měně u irácké nebo zahraniční banky pro schválený
projekt.

• Převod kapitálu do zahraničí v převoditelné měně po zaplacení veškerých pohledávek vůči irácké
vládě a dalším subjektům.

• Investorský subjekt, který obchoduje na akciovém trhu, může vlastnit movitý majetek.
• Může vytvářet investiční portfolio v cenných papírech.
• Smí pojistit investiční záměr u jakékoliv zahraniční nebo irácké pojišťovací společnosti.
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• Iráčtí i zahraniční investoři mají stejná práva nakoupit pozemky a majetek ze státního fondu majetku
za částku určenou dle zvláštního řízení a mají právo vlastnit soukromý majetek nebo pozemky
(v případě stavebních projektů pro bydlení).

• Iráčtí a zahraniční investoři mají právo pronajmout půdu a majetek od vlády nebo od soukromého
sektoru za účelem investičního projektu na dobu platnosti licence nepřesahující 50 let.

• Investor má právo předat vlastnictví části nebo celku investice jinému subjektu v průběhu trvání
licence, ovšem nový subjekt musí pokračovat ve stejném podnikatelském záměru za stejných
podmínek.

Závazky investora

• Dát na vědomí Národní investiční komisi nebo regionální komisi v písemné formě, jakmile bude
investice připravena pro účely projektu, a rovněž oznámit zahájení jeho aktivit.

• Předložit předběžnou a technickou studii projektu a další informace vyžadované investiční komisí
nebo jinými entitami.

• Evidovat materiál, který požívá výhod osvobození od poplatků.
• Dodržovat schválený rozvrh prací, nepřesáhnout dobu šesti měsíců od určeného data. Komise je

oprávněna odejmout udělenou licenci.
• Školit irácké zaměstnance a zvyšovat jejich profesionální připravenost. Prioritou je využití iráckých

pracovních sil.

Bezpečnostní situace

Také na tomto místě je třeba připomenout, že Irák je dosti bezpečnostně nestabilní zemí a ohledy na
bezpečnost pracovníků jsou významným omezujícím faktorem pro aktivity zahraničních firem v této
zemi. Za stabilizovaný lze označit jednoznačně pouze autonomní Region iráckého Kurdistánu, relativně
bezpečný je i jih země (oblast Basry). Ve středním Iráku včetně Bagdádu se zatím volný pohyb cizinců
nedoporučuje s ohledem na nebezpečí atentátů či finančně motivovaných únosů. Zlepšení situace nelze
očekávat ani v první polovině roku 2012, neboď ke konci roku 2011 opustí zemi americké okupační síly a
reakci protivládních elementů a teroristů nelze předvídat.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
Klíčovou oblastí ekonomiky Iráku, na kterou je též koncentrováno úsilí irácké vlády o přilákání
zahraničních investic, je těžba ropy. Irák vyhlásil v r. 2009 ambiciózní plán na postupné zvýšení ropné
produkce ze 2,7 mil. barelů denně (b/d) až na 12 b/d do 7 let. Hlavní metodou jeho dosažení je, umožnit
zahraničním investorům v tzv. ropných aukcích získat právo na těžbu na určitou dobu (většinou více
jak na 10 let). První aukce se odehrála v červnu 2009 a bylo zde nabízeno ropné pole Rumélie. Nejlepší
nabídku podalo konsorcium China North Petroleum Co. a British Petroleum. Druhá aukce se odehrála
v prosinci téhož roku a byla zde nabízena ropná pole: Halfaya, Majnoon, West Qurna, Garraf, Nadjmah,
Qajara a Badra. Halfayu získala čínská CNPC v konsorciu s firmami Petronas a Total, Majnoon získal Shell,
West Qurnu Lukoil.  Menší naleziště Garraf ovládl Petronas, Nadžmah angolský Sonangol a Badru by měl
vytěžit Gazprom. Posledním významným kontraktem, který Irák uzavřel, byl prodej těžby na ropném poli
West Qurna Phase 1, který získaly americká společnost Exxon Mobil a evropská společnost Shell. Jedná se
o jedno z největších ropných polí v Iráku a uvedené konsorcium přislíbilo dosáhnout denní výtěžnosti až
2,3 (b/d).

Vyhlášení čtvrtého kola aukcí bylo z dubnového termínu v r. 2011 odloženo na březen 2012. Stejnou
aukční formou začal Irák podporovat investice do těžby zemního planu, jehož významné zásoby jsou
dosud velmi málo využívané. Také aukce práv k těžbě zemního plynu budou pokračovat.

Dlouhodobým problémem je těžba v nalezištích Iráckého Kurdistánu. Tamní vláda totiž uzavírá smlouvy
se zahraničními společnostmi bez ohledu na názor centrální vlády, že toto právo má na základě platné
legislativy pouze ona. Tato otázka je předmětem jednání, jehož výsledek podmíní další rozvoj tohoto
odvětví v Kurdistánu.
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Výzvou pro investory je stále zpracovatelské odvětví – zpracování ropy rafinériemi, skladování a
přeprava. Nedostatečné kapacity totiž omezují reálné možnosti zvyšování těžby a Irák proto nutně
potřebuje urychlit rekonstrukce stávajících rafinérských zařízení a budování nových .

Přehled ropných polí nabídnutých v aukcích
První aukce Zásoby (v miliardách barelů)

Rumaila 17,0
West Qurna I 8,7
Kirkuk 8,6
Zubair 4,0
Maisan 2,5
Bai Hassan 2,3
West Qurna II 12,9
Majnoon 12,6
Vých. Bagdád 8,1
Halfaya 4,1
Garraf 0,9
Najmah 0,9
Qayara 0,8
Kifil 0,2
Marjan 0,2
Badra 0,2
Qamar 0,1
Gullabat 0,1
Naudoman 0,1

Přehled zpracovatelských kapacit
Rafinérie Lokalita Kapacita (b/d) poznámka

Baiji Severní Irák 310 000 postupné zvyšování
produkce

Basra Basra 150 000 postupné zvyšování
produkce

Daura Bagdád 180 000 vč. 70 000 nové
destilační jednotky

Mosul Mosul 10 000  
Kirkuk Kirkuk 10 000  
Khanaqin  10 000  
K3 - Hadítha  10 000  
Muftiah  10 000  
Najaf  10 000  
Maisan  10 000  
Nassiria  10 000  

Plánované rafinérie dle plánu z roku 2006
Rafinérie Dodavatel kapacita Stav

Nassiria Foster Wheeler 300 000 Projekt
Karbala Technip 150 000 Projekt
Kirkuk Shaw nad Webster 150 000 Projekt
Maisan Shaw nad Webster 150 000 Projekt
Vých. Bagdád  100 000 Feasibility study

Zdroj: Iraq Energy Data
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V roce 2010 byly v Iráku zaznamenány investiční aktivity 156 zahraničních firem ze 34 zemí. Oproti
předchozím rokům, kdy dominovaly ekonomické aktivity společnosti z okolních arabských států (SAE,
Jordánsko, Libanon), převzalo iniciativu Turecko, jehož firmy se angažovaly ve 22 velkých projektech.
Itálie zaujímá v žebříčku 2. místo hlavně díky účasti na výstavbě nového přístavu v Basře, Jižní Koreji
zase pomohl ke 4. místu kontrakt na rekonstrukci petrochemické továrny v Basře. Americké společnosti
se angažují především v projektech těžby minerálních paliv. Podle dříve zveřejněných statistik bylo v
předchozích letech pořadí zemí dle rozsahu investic v Iráku následující: SAE (24,1 %), Jižní Korea (15,8
%), USA (14,1 %), Velká Británie (6,7 %), Libanon (6,5 %), Turecko (5,3 %), Čína (4,8 %), Kuvajt (4,4
%), Itálie (3,8).    

Protože irácké oficiální statistiky jdou značně kusé a neaktuální, jsou v následujících tabulkách uvedeny
údaje z nezávislých analytických zdrojů.

Investiční aktivity v Iráku podle zemí v r. 2010
Země  mil. USD Podíl ( %)

Turecko 14 883 34,9
Itálie 5 292 12,4
Francie 4 243 9,9
Jižní Korea 3 269 7,7
USA 1 997 4,7
Čína 1 736 4,1
SAE 1 318 3,1
Kanada 1 247 2,9
Velká Británie 1 215 2,8
Austrálie 883 2,1
Rusko 752 1,8
Jordánsko 669 1,6

Odvětvová struktura zahraničních investičních aktivit v Iráku v roce 2010 odpovídala celkovému zaměření
investičních priorit irácké vlády. Pořadí odvětví s největším objemem zahraničních investic v předchozích
letech bylo dle dříve zveřejněných oficiálních statistik energetika a petrochemie (46,6 %), víceoborové
investice (35,1 %), obytné nemovitosti (17,8 %), dopravní infrastruktura (0,3 %).

Zahraniční investiční aktivity v Iráku v r. 2010 podle odvětví
Odvětví mil. USD Podíl ( %)

Obytné nemovitosti 14 107 33,1
Dopravní infrastruktura 6 733 15,8
Energetika 6 074 14,2
Průmyslová výroba 6 040   14,2
Ropa a zemní plyn 5 443 12,8
Podnikatelské nemovitosti 1 829 4,3
Vodohospodářství 1 317 3,1
Zdravotnictví 757 1,8
Zemědělství 244 0,6

 

9.3. České investice v teritoriu
Dosud nebyl zahájen žádný investiční projekt ČR v Iráku.
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9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
Protože v Iráku se dosud neetabloval soukromý podnikatelský sektor vyjma drobného podnikání, má
irácká vláda zájem o přilákání zahraničních investorů včetně českých, kteří by přinesli kapitál, pracovní
příležitosti a nové technologie. V nejbližší době nebude zahájen dlouho připravovaný proces privatizace
iráckého průmyslu a je třeba uvažovat o investicích "na zelené louce".

Jednoznačnou prioritou irácké vlády je vzhledem k téměř absolutní závislosti ekonomiky země na těžbě
ropy a plynu právě rozvoj tohoto odvětví. Jeho celkovou potřebu investic odhadl vicepremiér Šahristání,
který je odpovědný za energetiku, na 200 mld. USD v nejbližších 6 letech. Z toho 100 mld. by měla
spolknout těžba, 40 mld. průmysl zpracování zemního plynu, 30 mld. zvýšení kapacity rafinérií a 30 mld.
zvětšení exportních kapacit.

Druhým prioritním odvětvím je pro iráckou vládu energetika. Již v roce 2011 uzavřela několik kontraktů
se zahraničními dodavateli elektráren a generátorů (např. koncem roku se zavázala řecká firma Metka
instalovat 10 bloků po 125 MW), ale další investice musí následovat. Ministerstvo elektřiny totiž slíbilo
ztrojnásobit irácké generační kapacity přidáním 22 tis. MW během následujících tří let.

V průběhu roku 2011 se objevovaly na veřejnosti informace o některých dalších plánovaných velkých
investičních projektech. Vláda např. zvažuje vybudování nové bagdádské opery místo scény poškozené
v nedávné válce, pokračují práce na projektu bagdádského metra (podle tisku byla dohoda uzavřena s
francouzskou společností Alstom). Ke konci roku byla zveřejněna informace o plánu na výstavbu 5 nových
průmyslových zón poblíž velkoměst Bagdád, Basra, Ninewa, Nadžáf a Babil. Vláda pro tyto projekty
vyčlenila v rozpočtu částku 1,2 mld. USD a oznámila, že výstavbu zadá významným mezinárodním
společnostem na začátku roku 2012. Významné investice připravují i provinční vlády (guvernoráty), např.
v odvětvích vodohospodářství nebo dopravní infrastruktury (rozšíření mezinárodních letišť v Dohuku/KRG
a Nadžáfu).

Pro české investory jsou obecně perspektivní tyto obory:

• energetika - elektrárny a distribuční sítě
• těžba ropy a plynu, rafinérie, ropovody a plynovody
• dopravní strojírenství
• stavební stroje a zařízení
• čistírny a úpravny vody
• výroba železa a oceli
• průmysl výroby a zpracování stavebních hmot
• výstavba a modernizace dopravní infrastruktury (železnice, MHD, letiště)
• bytová výstavba
• výstavba zdravotnických zařízení a jejich vybavení
• zemědělská technika a stroje
• cestovní ruch a lázeňství

Veškeré informace o projektech a investičních příležitostech je možné najít na webových stránkách
www.investpromo.gov.iq, kde lze nalézt informace o vydávaných licencích, případně užitečné materiály
potřebné pro správný postup při přípravě a realizaci investiční strategie.

9.5. Rizika investování v teritoriu
Rizika investování v Iráku jsou stále významná (s výjimkou provincií pod správou Regionální vlády
Kurdistánu) s ohledem na bezpečnostně nestabilní situaci. Na druhé straně je výhodou nízký stupeň
rozvoje ekonomiky po rozvratu posledních desetiletí a vysoký podíl státu, který zaručuje budoucí
odbyt vzhledem k tomu, že růst příjmů z těžby tropy a plynu zaručuje jeho solventnost. Určité riziko
představuje v této souvislosti vysoká míra korupce, která ovlivňuje rozhodování státních orgánů na všech
úrovních, na němž je podnikatelský úspěch v Iráku životně závislý.

http://www.investpromo.gov.iq/
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu
Irák se nachází v období pokračující postkonfliktní transformace politického, sociálního a  ekonomického
systému. V březnu 2010 proběhly v Iráku parlamentní volby, které vytvořily novou mocenskou strukturu.
Ta vedle dominantní role šíitské většiny poskytla proporcionální zastoupení iráckým sunnitům, Kurdům i
dalším menšinám. Nejednota jednotlivých konfesně-etnických skupin i následné štěpení volebních bloků
zapříčinily zdlouhavá vyjednávání o nové vládě, která vznikla až v prosinci 2010. Nový kabinet vznikl
opět pod vedením šíitského politika Núrího al-Málikího na základě politické dohody, která předpokládá
mj. vznik Rady pro strategické politiky v čele s vítězem voleb Ajjádem Aláwím či naplnění požadavků
kurdistánské koalice.

Základními programovými cíli koaličního kabinetu, který je složen ze zástupců všech čtyř největších
parlamentních bloků, jsou udržení trendu ke stabilizaci bezpečnostní situace v zemi a především
akcelerace rekonstrukčního úsilí. Pomalé tempo rekonstrukce, nadále chybějící základní služby (zejména
dodávky elektřiny) a vysoká nezaměstnanost jsou totiž zdrojem rostoucí nespokojenosti irácké veřejnosti.
Zájmem irácké vlády je přilákat do země zahraniční investory, kteří budou ochotni sdílet finanční
náklady obnovy infrastruktury a restrukturalizace neefektivního, dosud převážně státem ovládaného,
průmyslového sektoru. Nezbytným předpokladem pro příchod zahraničních investorů však není jen
pokračující stabilizace bezpečnostní situace, ale paralelně rovněž budování právního prostředí, které
poskytne zahraničním podnikatelům nezbytné garance a právní jistotu.    

Prioritní oblastí rozvoje irácké ekonomiky zůstává nadále ropný sektor. Irák plánuje během následujících
let několikanásobně zvýšit těžbu ropy až pětinásobně (na 12 mil. barelů/den). Současně věnuje pozornost
rozvoji ložisek zemního plynu, která během předchozího režimu zůstávala opomíjena. V návaznosti na
očekávaný růst produkce hodlá irácká vláda modernizovat a rozšířit transportní infrastrukturu (ropovody
a plynovody, skladovací kapacity a námořní terminály) i kapacitu rafinérií. Vedle rekonstrukce stávajících
státních rafinérií mají podle představ ministerstva ropy nové rafinérie vybudovat a provozovat soukromí
investoři. Kromě ropného sektoru je další prioritní oblastí zajištění chybějících výrobních kapacit elektrické
energie a rekonstrukce zastaralé přenosové a distribuční sítě. Veřejné investice pak budou směřovat
rovněž do rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, zejména údržby a obnovy zavlažovací sítě i
výstavby a rekonstrukce přehrad (Region iráckého Kurdistánu). Investory chce irácká vláda přilákat i do
sektoru výstavby domů a bytů. Dle odhadů vyvstane v následujících letech poptávka po cca 3 milionech
bytových jednotek. Chybějící adekvátní infrastruktura (zásobování pitnou vodou, čistírny odpadních vod i
například systémy veřejné dopravy) je slabinou rostoucích městských celků.

Ke konci roku 2011 stáhnou USA ze země všechny své vojáky. Obě země však budou i nadále pokračovat
ve spolupráci v bezpečnostní oblasti (obranné technologie, know-how, výcvik) a USA zůstanou
významným obchodním partnerem, zejména pokud jde o ropný sektor. Klíčovým partnerem Iráku bude
i nadále Turecko, které je nejen exportérem potravin, spotřebního zboží i průmyslových produktů, ale
profiluje se rovněž jako významný investor. Lze očekávat prohlubování relace se zeměmi Evropské
unie, zejména exportními ekonomikami Německa, Itálie, Francie i České republiky. Silné postavení
postupně získávají Jižní Korea a stranou nechce zůstat ani Japonsko. Současně zůstane Irák otevřený
nadstandardním vztahům s Íránem, které jsou pro Irák životně důležité. Lze očekávat, že dojde
k zintenzivnění vztahů s Čínou a Ruskou federací, které projevují silnou snahu o navázání spolupráce
jak v oblasti energetiky a obranného sektoru, tak i v dalších odvětvích. V závislosti na vývoji politické
situace v regionu lze očekávat další rozvoj vztahů Iráku se sousední Sýrií a Jordánskem. Zlepšení relace
se sunnitskými monarchiemi Perského zálivu je do značné míry závislé na rozptýlení obav vládnoucích
dynastií z vnitropolitického vývoje v Iráku a na percepci role Íránu ve vnitřní i zahraniční politice Iráku
těmito státy.    

Přestože je současná bezpečností situace v zemi kvalitativně odlišná od předchozího období, nelze jí stále
pokládat za plně stabilizovanou. Potencionálním ohniskem nestability je nadále nevyřešená situace tzv.
sporných území, zejména provincie Tamím a jejího centra Kirkúku. Kurdsko-arabské napětí přetrvává i na
sporných územích provincie Niniveh. Teroristické a povstalecké skupiny jsou oslabené, nikoli však zcela
eliminované. Flexibilně přizpůsobují svou taktiku měnící se bezpečnostně-politické situaci a lze očekávat,
že okamžik stažení amerických sil ze země bude novým impulsem pro zintenzívnění teroristických
aktivit. Na vývoji politické situace bude záviset rovněž případná reaktivizace ozbrojených složek/milicí
jednotlivých politických stran a hnutí.
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10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
Událostí zásadního významu pro další vývoj Iráku - bezpečnostní, politický a v důsledku i ekonomický
- bude odchod amerických jednotek z Iráku ke konci roku 2011. Od jeho realizace, příp. pozdržení
či rozdělení na etapy, se bude odvíjet další postup normalizace a rekonstrukce irácké společnosti a
ekonomiky.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Irák vyjednává o vstupu do Světové obchodní organizace (WTO), termín realizace tohoto kroku zatím
nebyl stanoven. Za významnou událost pokládá irácká vláda organizaci summitu Ligy arabských států,
jehož uskutečnění v Bagdádu se předpokládá v březnu 2012.

Dokončení ratifikace dohody o ekonomické spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) s
Irákem členskými státy EU, které se v roce 2012 předpokládá, nebude mít na dobré obchodní a rozvojové
vztahy významnější vliv.

Irák musí novelizovat většinu zákonů, přijatých za vlády Saddáma Husajna nebo Koaliční provizorní
vládou (CPA). Obzvláště důležité bude očekávané přijetí některé z variant nového zákona o ropě a plynu,
který stanoví budoucí podmínky rozvoje stěžejního odvětví irácké ekonomiky, protože předznamená i
směr dalšího rozvoje irácko-kurdských vztahů. Také přijetí nového daňového zákona, pokud se k němu
vláda v roce 2012 odhodlá, bude mít zásadní význam pro kultivaci ekonomického prostředí Iráku.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Z vybraných poptávek z poslední doby, které signalizují irácký zájem o spolupráci s českými firmami,
je možno jmenovat: plechy, konstrukční materiál, odlitky z oceli, litiny a hliníku, výkovky, lesní stroje
pro opracovávání kulatiny, vybavení autoservisů, traťové kolejnice, ocelové díly pro železniční výhybky,
vodovodní a kanalizační potrubí, vodiče a kabely pro vysoké napětí, elektroagregáty, transformátory,
ocelové konstrukce pro elektrické a telekomunikační rozvodné sítě, elektronické komponenty, ruční
nářadí, skleněné cihly, broušené sklo, ověsy skleněných lustrů, užitkové sklo, ploché barevné sklo,
křišťálové lustry a svítidla, keramické dlaždice, hračky, sportovní potřeby, textilní výrobky, potraviny aj.

Irácké firmy i vládní instituce projevují zájem o výrobní spolupráci s českými výrobci a o české investice
do rekonstruovaných či nově budovaných výrobních kapacit v odvětvích energetiky, petrochemie,
strojírenství, výroby železa a oceli či stavebních hmot (např. cementárny) aj.

 


