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ZÚ Damašek 

Severovýchod Sýrie nadále postižen dlouhotrvajícím suchem 
Podle předběžných závěrů společné mise FAO/WFP se v uplynulých měsících v důsledku sucha přibližně 30 tisíc 
rodin (tj. asi 200 tisíc osob) ze severovýchodu země přesunulo ze venkova do měst. Celkově bylo již postiženo 
více než 192 tisíc rodin farmářů. 
Přestože Damašek a jeho okolí se dočkal relativně dostatečných srážek, východní oblasti stále dlouhodobě čelí 
podprůměrným srážkám, což se odráží i na zdravotním stavu obyvatelstva. Případy podvýživy za období 2006-
2008 stouply o 370 % v Hassakeh a o 229 % v Deir-ez-Zor. Průjmová onemocnění stoupla o 29,2 % v Hassakeh, 
zdravotní komplikace spojené s onemocněním horních cest dýchacích stouply o 100 % v Hassakeh a o 70,5 % 
v Raqqa. 

Podle uvedené studie 60 až 70 % studentů 
přestalo z ekonomických důvodů navštěvovat 
školu. 
Syrská vláda pověřila Státní plánovací komisí 
zajistit strádající region zásobováním nutných 
potravin. Stejně tak vydala pokyn k urychlení 
projektu odklonění části vody z řeky Tigris do již 
vyschlé řeky Khabour a zajištění zavlažování 
dalších 180 tisíc hektarů zemědělské půdy. 
Náklady na projekt přesunu části vod z řeky 
Tigris do řeky Khabour se odhadují na 2 mld. 
USD s předpokládanou dobou trvání realizace 18 
let. 

Zdroj: The Syria report 

Vážení přátelé, 
Ani s příchodem letních měsíců nedochází k utlumování proexportních aktivit našeho ZÚ. I když se 
z důvodu časové zaneprázdněnosti české i syrské strany nakonec přes dvojí pokus nepodařilo realizovat 
návštěvu ústavního činitele doprovázeného podnikatelskou misí, pokračují v oblastech našeho prioritní-
ho zájmu (kolejová a letecká doprava, energetika, petrochemie) jednání na expertní úrovni, které jak 
doufáme v druhé polovině roku vyvrcholí podpisem kontraktů. 
Na ZÚ se stále častěji obracejí v místních podmínkách velmi respektovaní podnikatelé a obchodníci se 
žádostí o zprostředkování kontaktů s cílem navázání vzájemně výhodné spolupráce s českým podnikatel-
ským subjektem. Bohužel se z naší strany často setkáváme s pasivitou až nezájmem prodiskutovat 
s potencionálním partnerem jeho podnikatelský záměr. Tato skutečnost je smutná zejména v případě, 
pokud ZÚ na základě vlastního vyhodnocení spolehlivostí a solventnosti partnera doporučí našim podni-
katelům nabídku seriózně zvážit. Domnívám se, že v období propadu českého ekonomiky a poklesu čes-
kého exportu by bylo škoda promarnit příležitosti na novém trhu, který se často sám nabízí. ZÚ Vám 
bude v navazování kontaktů a prověřování potencionálních partnerů vždy nápomocen. 

Tomáš Uličný 

Číslo: 06 

Slovo velvyslance 

Aktuality  



Aktuality 

Syriamar koupil dvě nové lodě 
Syriamar, Syrský generální podnik námořního přepravy,  získal 2 nová plavidla. 
Jedná se o multifunkční plavidlo o výtlaku 12,744 tun, které podnik získal od 

německé Beluga Shipping Group za cenu 
15,9 mil. EUR. Plavidlo se bude plavit pod 
jménem Lawdisia (původní jméno pro Lat-
takii). Druhou lodí bude nákladní plavidlo 
získané od řecké společnosti o výtlaku 
19,800 tun. 

Podle The Syria Report Syriamar dispono-
val pouze dvěma plavidly: Arwad 

(vyrobena 1973) o výtlaku 3.200 tun a Laziquieh (vyrobena 1969) s výtlakem 
3,450 tun. Laziquieh byla už prodána a Arwad je aktuálně v prodeji. 

Růst HDP podle Centrálního statistického úřadu Sýrie 
Podle aktuálně uvolněných dat Centrálního statistického úřadu  vzrostl HDP Sýrie v roce 2008 o 7 % a meziroční 
růst spotřebitelských cen dosáhl výše 15,15 %. 

Důsledky dlouhotrvajícího sucha se promítly v 22,5 % propadu zemědělství na tvorbě HDP. Podle informací po-
skytnutých Centrálním statistickým úřadem dosahovalo sektorové složení podle podílu na tvorbě HDP následují-
cích parametrů: 
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Podíl na tvorbě HDP 

  2006 2007 2008 2007/08 

  Hodnota % 
HDP 

Hodnota % 
HDP 

Hodnota % 
HDP 

Změna v % 

Zemědělství a za-
vlažování 

292.4 24.1 262.3 20.4 203.2 14.7 -22.5 

Těžba surovin 
179.8 14.8 164.6 12.7 199.8 14.5 21.3 

Zpracovatelský 
průmysl 

80.7 6.7 101.1 7.8 135.6 9.8 34.1 

Energetika a vodní 
hospodářství 

27.6 2.3 30.5 2.4 37.9 2.8 24.2 

Stavebnictví 50.6 4.2 55.1 4.3 64.8 4.7 17.6 

Obchod 222.2 18.3 262.8 20.4 252.7 18.3 -3.8 

Doprava a sklado-
vání 

136.9 11.3 154.0 12.0 163.9 11.9 6.4 

Finančnictví a po-
jišťovnictví 

57.1 4.7 70.2 5.5 79.9 5.8 13.8 

Veřejné služby 
165.1 13.6 206.3 16.0 193.2 14.0 -6.3 

Cla a penežnictví 
-1.1 -0.1 -18.9 -1.5 47.3 3.4 350.2 

Celkem 
1,211.3 100 1,288.0 100 1,378.3 100 7.0 

Údaje jsou uváděny v mld. SYP Zdroj: Central Bureau of Statistics 

Čínská průmyslová zóna 
v Sýrii 

Čínská společnost Gatoson Ltd. 
plánuje otevřít v regionu Hama 
čínskou průmyslovou zónu o 
velikosti 7 mil. m2. Společný 
projekt se syrskou the Altoun 
Group má obsahovat kromě 
jiného i výstavbu elektrárny o 
výkonu 400 – 600 MW, refiné-
rie s roční produkcí 8 mil. tun a 
cementárny s kapacitou 1,5 mil. 
tun za rok. 



Připravujeme anglicko-jazyčnou verzi bulletinu 

Připravujeme realizaci anglicko-jazyčné verze bulletinu. Mělo by se jednat o dvouměsíčník zaměřený na syrské 
podnikatelské subjekty zajímající se o spolupráci s Českou republikou. Kromě obecných informací o České re-
publice bychom rádi velkou část věnovali obchodní inzerci. Prosíme proto, pokud máte zájem o publikaci infor-
mací o Vaší společnosti, zašlete nám v elektronické podobě v anglickém jazyce stručný popis aktivit, kontaktní 
údaje a případně reference. Je možné přiložit obrázek. 

Stránka 3 Číslo: 06 

Centrální banka umožnila zahraničních bankám otevřít zastoupení v Sýrii 
Zahraniční bankovní instituce mají povoleno otevřít v Sýrii svá zastoupení. Podle nového opatření mohou zahra-
niční banky otevřít v Sýrii pouze jednu kancelář, přičemž tyto kanceláře nejsou oprávněny k provádění bankovní 
činnosti ani jiných aktivit generujících zisk. Rozsah jejich činnosti je omezen na konzultační služby a aktivity ve-
doucí k hájení zájmů mateřských společností. Jsou oprávněné otevřít si nerezidentní účet u jakékoliv komerční 
banky a jmenovat cizince do čela zastoupení. Minimální kapitál mateřské instituce musí představovat ekvivalent 
1,5 mld. SYP v případě bank, v případě dalších finančních institucí 250 mil. SYP. 

Zahraniční banky mohou aktuálně vstupovat na syrský trh pouze v podobě minoritních projektů nepřesahujících 
49 %. 

Vzájemná obchodní výměna 

Zdroj: MPaO 

Užitečné 

Kurzy měn k 14.7.09: 

(zdroj: Syrian central bank) 

USD Nákup:  46.75  

 Prodej:   46.95  

EUR Nákup:  65.03  

 Prodej:   65.33  

  

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-IV 26 958 54. - 783 115. - 27 741 69. - 26 175 

2009/I-IV 15 852 61. 58,8 433 113. 55,3 16 285 71. 58,7 15 419 

V příloze najdete 

Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o ochraně a podpoře investic 
vstoupila v platnost 

Dohoda o ochraně a podpoře investic mezi ČR a SAR nabyla po vzájemné notifikaci a naplnění všech vnitrostát-
ních požadavků právních řádů obou stran dne 15. července 2009 účinnosti. Text dohody je uveden v příloze. 



Vážení kolegové, 

Představujeme Vám již šesté číslo bulletinu obchodně ekonomického 
úseku ZÚ Damašek. Cíl je jediný: poskytovat Vám aktuální (nakolik nám 
měsíční periodizace dovolí) informace o teritoriu, které by Vám mohly 
pomoci při zahájení, ale i rozvoji Vašich obchodních aktivit.  

Obsahy jednotlivých čísel se stále mění, ale vždy byste v nich měli najít 
aktuální důležité informace za předchozí měsíc, event. očekávané událos-
ti, legislativní změny, informace mající praktický dopad (letové řády, kur-
zy apod.), aktuální změny v konzulární a vízové oblasti apod.  

Jednotlivá čísla Vám budou k dispozici i na webových stránkách úřadu: 
http://www.mzv.cz/damascus, na požádání Vám je zasíláme do Vašich e-
mailových schránek.  

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.  

Přejeme příjemné prožití letních dovolených. 

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 

Tržiště v Damašku,  rok 1942 


