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ZÚ Damašek 

Změny v syrské vládě 
Prezident Bashar Al Assad jmenoval šest nových ministrů a vytvořil nové ministerstvo odpovědné za oblast 
ochrany životního prostředí. Novým ministrem spravedlnosti je Mohammad Al-Ghafri (dosud předseda Ústřední 
kontrolní a inspekční komise), ministrem pro místní záležitosti se stal Tamer Al Hijjeh (dosud guvernér Aleppa). 
Ministryní nově zřízeného Miniserstva životního prostředí se stala dosavadní vedoucí Výboru pro ochranu zdraví, 
životního prostřední a obyvatelstva a zároveň předsedkyně Generální federace syrských žen paní Kawkab Al 
Sabah Mohammad Jamil Dayeh. Ministrem vnitra se stal Said Mohammad Sammour, ministrem pro prezidentské 
záležitosti byl jmenován Mansour Fadlallah Azzam (dosud tajemník prezidenta). Rida Adnan Said se stal ministrem 
zdravotnictví, předtím působil jako ředitel syrské banky pro oční rohovky. 

Vážení přátelé, 

 
V měsíci dubnu pokračovala intenzivní kampaň našeho úřadu zaměřená na zprostředkování kontaktů mezi vý-
znamnými syrskými podnikatelskými subjekty a jejich českými protějšky. Velká perspektiva se otevírá v oblasti 
energetiky prostřednictvím vzniku společných projektů na výstavbu energetických sítí. 

 
Vyvrcholením naší společné práce s Česko-syrskou obchodní radou byla mise vedená její prezidentkou Evou Ryb-
kovou do Sýrie za účasti vrcholných představitelů podniků majících zájem na zahájení či posílení svých podnikatel-
ských záměrů v našem teritoriu. Mise zaměřená na identifikaci možných aktivit českých podniků v oblasti doprav-
ní a energetické infrastruktury, petrochemie se vhodně snoubila s podnikatelskými záměry jejichž realizace by po 
jednáních mise s ministrem dopravy ohledně modernizace českých lokomotiv ve službách syrských železnic mohla 
být úspěšně dovršena během velmi krátké doby. 

 
Při Vašich případných záměrech sondovat situaci na syrském trhu pro Vaše potencionální projekty Vám budeme 
vždy rádi k dispozici.   

           Tomáš Uličný 

Číslo: 04 

Slovo velvyslance 

Aktuality 

Rozhodnutím OECD byla Sýrie posunuta do 6. skupiny podle míry exportního 
úvěrového rizika 

S platností od 6.4. 2009 se rozhodnutím OECD Sýrie posouvá z dosavadní 7. do 6. skupi-
ny podle míry exportního úvěrového rizika.. 

Nový pětihvězdičkový hotel v Sýrii 
Příští měsíc by měl být v Sýrii otevřen nový pětihvězdičkový hotel. “The Afamia Rotana Resort” je umístěn 2 km. 
od centra Latakie a nabídne návštěvníkům 200 pokojů, 5 restaurací, konferenční centrum a soukromý plážový klub. 
Developerem projektu je „Binlading Group“, provozovatelem bude Afamia Rotana. 20 % akcií drží syrském minis-
terstvo turistiky. 

 



Aktuality 

Financování projektů v Sýrii  
Během dubna proběhlo jednání mezi Státní plánovací komisí Sýrie a “Kuwait Fund for Arab Economic Develop-
ment” ve věci financování následujících projektů:  

- výstavba, resp. rekonstrukce sítě zásobování Damašku pitnou vodou, 

- výstavba továrny na výrobu fosfátových hnojiv, 

- položení vodovodního potrubí spojujícího řeku Eufrat s Palmyrou, resp. s průmyslovou zónou Hessia. 

 
Na konci dubna podepsal ministr financí Sýrie a zástupce “OPEC Fund for International Development” smlouvu 
o půjčce ve výši 30 mil. USD na financování části dostavby silniční sítě v severýchodní části Sýrie. Zbytek potřeb-
ných finančních prostředků na realizaci 300 km dlouhého projektu zajistí syrská vláda a “Kuwait Fund for Arab 
Economic Development”.  
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Vzájemná obchodní výměna 

Zdroj: MPaO    Údaje uvedeny v tis. USD 

Užitečné 

Kurzy SYP k 22.3.2009: 

(zdroj: Syrian central bank) 

USD Nákup:           47,65 

 Prodej:           47,85   

EUR Nákup:             63,19 

 Prodej:             63,49 

Carrefour otevře v Aleppu první obchod pod jinou 
značkou 

Francouzský řetězec Carrefour plánuje otevřít svůj prv-
ní hypermarket v Sýrii a to v Shahba Mall v Aleppu pod 
obchodní značkou “Shahba Mall Hypermarket”.  
Soud první instance vyhověl žádosti jednoho z místních obchod-
níků a neumožnil registraci pod názvem Carrefour vzhledem ke 
skutečnosti, že místní obchodník měl již arabský přepis názvu 
Carrefour zaregistrován. 

Podpora exportu 
Dekretem prezidenta z 21.4. byl založen Ex-
portní rozvojový fond.  
Fond je zaměřen na podporu aktivit “Export 
Development and Promotion Agency” jež byla 
založena v únoru loňského roku. Podrobnosti 
mají být řešeny v dohledné době v rámci Fede-
rací syrských exportérů. 

  

Vývoz Dovoz Obrat Saldo 

USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD 

2004 29 880 58. 105,0 77 762 48. 56,7 107 642 57. 65,0 -47 882 

2005 39 925 61. 133,6 17 852 75. 23,0 57 777 70. 53,7 22 073 

2006 50 671 57. 126,9 3 892 96. 21,8 54 563 68. 94,4 46 779 

2007 61 907 62. 122,2 2 389 116. 61,4 64 296 72. 117,8 59 518 

2008 72 056 60. 116,4 13 344 88. 558,6 85 400 67. 132,8 58 712 

2008/I-II 7 878 72. - 402 111. - 8 280 82. - 7 476 

2009/I-II 8 538 59. 108,4 323 104. 80,3 8 861 68. 107,0 8 215 



 Vážení kolegové, 

Představujeme Vám čtvrté číslo bulletinu obchodně ekonomické-
ho úseku ZÚ Damašek a zároveň se omlouváme za jeho pozdní 
vydání. Toto číslo, stejně tak jako všechna předchozí Vám jsou k 
dispozici i na webových stránkách úřadu: http://www.mzv.cz/
damascus.  

Těšíme se na Vaše reakce, podněty a dotazy stejně jako návrhy 
témat, která Vás zajímají a o kterých byste rádi četli v některých z 
následujících číslech.  

Za redakci 

Jan Bárta, Tereza Bártová 

Naše adresa: 
Embassy of the Czech Republic 

Abou Roumaneh 
Misr Steet 51 
P.O.Box 2249 

Damascus 

Telefon: (963) 11 3331383 
Fax: (963) 11 3338268 

E-mail: commerce_damascus@mzv.cz 

Jsme na webu:  
http://www.mzv.cz/damascus 

ZÚ Damašek 

Ze starého Damašku 

B
ab Šarki—

jedna z bran starého m
ěsta 

V příloze Bulletinu  

• Seznam zboží, jehož dovoz je do Sýrie zakázán. Seznam vydaný pro 
rok 2009 Ministerstvem ekonomiky a obchodu. 

• Instrukce vydaná Generální celní správou k dovozu zboží na území 
SAR na určitou dobu. 


