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Vývoj 

zahraničního 

obchodu ČR 

s JAR

Představení JAR

Potenciál

Plánované aktivity



63 mil. obyvatel 

25% HDP celého afrického kontinentu

největší ekonomika v africkém regionu 

JAR zajišťuje téměř 2/3 produkce elektřiny pro celou 

Afriku

JAR nemá světové prvenství pouze v zásobách zlata, 

ale také v produkci platiny

Jihoafrická republika



Vývoj zahraničního obchodu ČR s JAR v tis. CZK
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Vývoj zahraničního obchodu ČR s JAR v tis. CZK

Vývoz Dovoz Bilance

Kontinuální nárůst česko-jihoafrického obchodu 

Dlouhodobý význam exportu 



Export do JAR dle sektorů

Těžební stroje a příslušenství

Technologie na čištění kontaminované vody  

Doplňky do zdravotnictví 

Odsolovací technologie

Energetika 



Export do JAR dle ZK Johannesburg 

JAR je trhem s největším potenciálem v Africe 

Jedná se o vstupní bráno do Subsaharské Afriky 

Velká konkurence na místním trhu 

Každý rok se trh rozrůstá ve všech oborech 

Bankovní systém na srovnatelné úrovni s Evropou

Dodávky jsou především lodní dopravou 



Pro jednání postačí angličtina. Znalost jiných řečí se od obchodníka neočekává. 

Plánujte cestu mimo období Vánoc. JAR leží na jižní polokouli, proto jsou vánoční svátky 

spojeny s obdobím letních dovolených, podobně jako v České republice červenec a srpen.

Mějte na paměti etnické, kulturní a náboženské rozdíly Jižní Afriky. Počítejte s tím při jednání

a neukvapujte se v názorech, které vyslovíte. Velmi dobře si zajistěte platební instrumenty.

Zjistěte si, kdo je vlastníkem společnosti, se kterou jednáte. Jihoafričané jsou ve 

společenském i obchodním styku velmi přátelští a otevření. 

Buďte vlídně sebejistí a sebevědomí, zvláště ohledně svého nabízeného produktu

České produkty a ani to, kde leží Česká republika, nejsou v Jihoafrické republice v obecném 

povědomí, což však není na překážku. Nejdůležitější je „value for money“, cena výkon. 

Zvládněte dobře své obchodní a dodací podmínky.

Vnímejte, co se okolo vás děje, buďte opatrní na sebe i na svůj majetek. Jižní Afrika má 

bohužel jednu z nejvyšších kriminalit na světě. 

Jižní Afrika je větší než Francie, Španělsko a Portugalsko dohromady

Desatero pro obchodování

s Jihoafrickou republikou



dlouhodobá asistence při vstupu na trh

vyhledání obchodních partnerů

vyhledání vhodných distributorů 

prověření partnera v JAR

informační servis

CZECHTRADE - JAR

Individuální asistenční služby



Energetika – obnovitelné zdroje

Strojírenství – zpracování

Vodohospodářství

Zdravotnictví 

Zemědělství 

Potraviny – potravinářské technologie

CZECHTRADE - JAR



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade
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