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Bc. Sandra Maurespons 
 
Mauretánie 

 
Anotace 
 
Stručná sonda popisuje situaci v saharské zemi – Mauretánii – pokud možno s důrazem na 
její interakci s Českou republikou. 
 
Klíčová slova 
 
Mauretánie, mezinárodní vztahy, hospodářská výměna, Česká republika. 
 
Summary 
 
A brief article describes the situation in the Saharan country, Mauritania, as far as possible 
with an emphasis on its interaction with the Czech Republic. 
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Úvod 
 
Tato stručná studie se zabývá Mauretánií či Mauretánií – muslimskou zemí, ve které díky 
aktivní přítomnosti teroristické skupiny Al-Káida v islámském Maghrebu  hrozí riziko 
teroristických útoků, přestože situace v zemi se po převratu v roce 2008 zklidnila. Vzhledem 
ke zhoršené bezpečnostní situaci v regionu Sahelu se nedoporučuje cestovat do východních 
a severních oblastí Mauretánie, zejména do příhraničních zón. V těchto částech země 
přetrvává zvýšené riziko únosů turistů. Mauretánie byla vyhodnocena několikrát jako jedna  
z nejméně navštěvovaných zemí světa, tedy ani občané České republiky nenavštěvují 
Mauretánii ve velké míře. Kromě obecných informací o této zemi se pokusím přiblížit 
obchodní vztahy mezi Českou republikou a Mauretánií a také zahraniční rozvojovou politiku.1 
 
Obecné informace  
 
Mauretánská Islámská republika je státním zřízením republika se značným vlivem islámského 
práva, které se kombinuje s francouzským občanskoprávním systémem, s velkou rolí 
prezidenta. 
 
Země prošla několika vojenskými puči - poslední byl uskutečněn v srpnu 2008. Sesazen byl 
demokraticky zvolený prezident Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Strůjce převratu, generál 
Mohamed Ould Abdel Azíz, stanul v čele země. Následně se v červenci 2009 uskutečnily nové 
prezidentské volby, ve kterých byl Abdel Azíz zvolen prezidentem země. Abdel Azízův 
vojenský převrat diskvalifikoval zemi v očích zahraniční veřejnosti. Klíčoví hráči jako Spojené 
státy americké, Francie, respektive Evropská unie jako celek, či Africká unie převrat odsoudili 
a žádali co nejrychlejší návrat k demokratickému řádu.2 
 
Během roku 2010 se však vztahy se zahraničními partnery postupně začaly obnovovat. 
 
Zákonodárná moc je představována dvoukomorovým parlamentem. Senát je Horní komorou  
složený z 56 členů volených nepřímo na šestileté období. Dolní komora, nebo-li Národní 
shromáždění, je složena ze 146 poslanců volených ve všeobecných přímých volbách na 
pětileté období. Národní shromáždění není zcela nezávislé na výkonné moci. Parlamentní 
volby, původně plánované na rok 2011, se odehrály v listopadu a prosinci 2013, společně  
s volbami komunálními. Část opozice se jich odmítla účastnit z důvodu netransparentnosti.  
 
Mauretánie dlouhodobě patří mezi nízkopříjmové země, dle údajů Světové banky byla země  
v roce 2014 hodnocena na 155. místě dle HDP na obyvatele (cca 2 600 USD/obyvatele dle 
parity kupní síly). Přes pozitivní ekonomický vývoj posledních několika let je Mauretánie stále 

                                            
1 Souhrnná teritoriální informace Mauretánie, Business Info, 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mauretanie-vztahy-zeme-s-eu-18105.html  
Mauretánie, Ministerstvo zahraničních věcí, 2017. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/mauretanie/index.html 
2 Základní charakteritika teritoria, Mauretánie, Business Info, 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mauretanie-zakladni-charakteristika-teritoria-18097.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656. 
Bc. Sandra Maurespons, Mauretánie (2018_B_07) 

 

 
3 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

málo rozvinutou zemí. Odhaduje se, že kolem 66 % mauretánských domácností se nalézá 
pod hranicí chudoby (pod 2 USD/den), která zasahuje zejména populaci rozsáhlých 
venkovských oblastí. Země se také potýká s vysokou mírou korupce.  
Hlavními slabinami mauretánské ekonomiky jsou vysoká nezaměstnanost (31 %)  
a nedostatečně diverzifikovaná ekonomická základna. Základem ekonomiky je rybolov, chov 
dobytka a těžební průmysl. 
 
Na konci ledna 2017 mauretánský ministr financí Mukhtar Ould Agay oficiálně představil 
výhled domácí ekonomiky pro rok 2017, který se dle jeho odhadu ponese v duchu 
ozdravování veřejných prostředků a nových investic, zejména do sektoru těžby a zpracování 
železné rudy. Dle ministrova odhadu mauretánskou ekonomiku, primárně závislou na 
těžebním průmyslu, čekají lepší časy v přímém důsledku postupného zvyšování cen železné 
rudy, jejíž celosvětový propad jednotlivé národní trhy zaznamenaly od roku 2012 
 
Mauretánie a Česká republika – obchodní výměna 
 
Mauretánie se teprve pomalu otevírá zahraničním investicím, v roce 2012 byl novelizován 
investiční zákoník.   
 
Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Mauretánií (v tis. USD): 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoz z České 
republiky 

29 773 37 110 18 168 10 188 9 912 1 832 

Dovoz do České 
republiky 

42 26 13 21 17 19 

 
Hodnota obratu vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Mauretánií měla 
dynamickou růstovou trajektorii - s vrcholy v období 2010-2011 (viz tabulka). Vývoz českého 
zboží je hlavním nositelem této dynamiky. Český export je tradičně tvořen tkaninami, kolem 
tří čtvrtin hodnoty vývozu. Více než čtyřnásobné navýšení exportu tohoto typu zboží je 
jedním ze dvou faktorů vysokého růstu vývozu mezi roky 2009 a 2010.  
 
Druhým faktorem extrémního nárůstu českého exportu je vývoz letounů jak v roce 2010, tak 
i o rok později. Poslední aktualizovaná čísla z roku 2013 jsou však pro export z České 
republiky do Mauretánie nepříznivá v důsledku propadu vývozu bavlněných tkanin až  
o 80 %.  
 
Tento propad se na vývozu z České republiky projevil až v roce 2015, kdy jsme zaznamenali 
propad o necelých 82 %. Import mauretánského zboží do České republiky se oproti roku 
2014 lehce navýšil, ale stále nedosahuje hodnot z přelomu desetiletí, kdy česko-mauretánské 
obchody dosahovaly svého maxima.3 

                                            
3 Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou, Mauretánie, Business Info, 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mauretanie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18106.html 
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Nejvýznamnějšími položkami dovozu do České republiky jsou:  
 
 Textilní příze a tkaniny. 
 Stroje a zařízení k výrobě energie. 
 Kovové výrobky. 
 Nábytek. 
 Železo a ocel. 
 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu. 
 
Objem dovozu zboží z Mauretánie do České republiky je velmi nízký. Jeho hlavní a v čase 
stabilní položkou v roce 2012 byl dovoz tranzistorů. Hodnota ostatních položek (zejména ryb, 
zeleniny a ovoce či oděvních výrobků) je meziročně velmi proměnlivá. Mauretánský dovoz 
do České republiky zaznamenal v roce 2010 náhlý meziroční nárůst (o 90 %), jenž byl 
způsoben jednorázovým zvýšením dovozu ryb a rybích produktů. V následujících letech se 
však exportní aktivita Mauretánie směrem do České republiky opět utlumila. 
 
Portfolio importovaných produktů z Mauretánie se oproti roku 2012 značně zúžilo.  
V současné době Česká republika z Mauretánie importuje pouze tři hlavní komodity. Jedná 
se o dovoz ryb, výše zmíněná elektrická zařízení a oděvní výrobky. Jednoznačně 
nejvýznamnější komoditou jsou ryby a mořské plody, které zabraly necelých 85 % celkového 
importu. Jedná se o šestnáctinásobný nárůst oproti roku 2012. 
 
Zahraniční rozvojová spolupráce 
 
Mauretánie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Pouze z prostředků 
Ministerstva zahraničních věcí proběhl v roce 2008 v severozápadní části země v regionu 
Ouaddan tzv. malý lokální projekt na vytvoření regionální základny pro prodej 
propanbutanových lahví. Cílem tohoto projektu bylo zajistit zdroj energie pro nejchudší 
vrstvy populace a zamezit tak kácení lesů pro topné účely. 
 
Závěr 
 
Jak je patrné, import mauretánského zboží do České republiky se oproti roku 2014 lehce 
navýšil, ale stále nedosahuje hodnot z přelomu desetiletí, kdy česko-mauretánské obchody 
dosahovaly svého maxima. 
 
V únoru 2016 poskytla Světová banka finanční pomoc v hodnotě 10 milionů USD  
s cílem udržet rozvoj volné zóny v Nouadhibou, volná zóna poskytuje fiskální výhody  
s hlavním cílem přilákat zahraniční investory a vyvíjet ekonomické aktivity. 
  


