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Bc. Jaroslav Kraus 
 
Kamerun 
 
Anotace 
 
Stručná informace o zemi Kamerun, s důrazem na jeji potenciál jako hospodářského a jiného 
partnera České republiky. 
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Summary 
 
Brief information on the country of Cameroon, with an emphasis on its potential as an 
economic (and other) partner of the Czech Republic. 
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Kamerun – základní údaje o zemi1 
 
Kamerun je prezidentská republika v rovníkové Africe. Leží v Guinejském zálivu, mezi Nigérií, 
Čadem, Středoafrickou republikou, Republikou Kongo, Gabonem a Rovníkovou Guineou. 
 
Jazyk: francouzština, angličtina (úřední). 
 
Státní zřízení:  prezidentská republika. 
 
Náboženství: křesťané 70 %, muslimové 20 %, tradiční kmenová náboženství 6 % (2013). 
 
Příklad doporučení k cestám 
 
Publikováno: 12. března 2015 (platné přinejmenším v březnu 2017): 
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje se zcela vyhnout cestám do 
severního Kamerunu (celá oblast na sever od Garoua a dále příhraniční oblasti sousedící na 
západě s Nigérií a na východě s Čadem). V oblasti probíhají vojenské operace proti 
teroristické skupině Boko Haram a hrozí tam velké riziko teroristických útoků. 
 
Boko Haram má na svědomí mj. četné únosy. Ve městě Kolofata došlo k únosu manželky 
vicepremiéra Kamerunu, starosty města Kolofata a dalších osob. V lednu 2015 zveřejnila 
Boko Haram na YouTube video, ve kterém hrozí kamerunskému prezidentovi zintenzivněním 
svých útoků na kamerunském území. 12. ledna 2015 zaútočila Boko Haram ve městě 
Kolofata, pravděpodobně má také na svědomí 11 popravených civilistů cestujících 1. ledna 
2015 mezi městy Mora a Waza.  V prosinci zaútočila na města Achigachia a Limani. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje rovněž omezit cestování do 
příhraniční oblasti sousedící se Středoafrickou republikou, kde působí středoafričtí rebelové. 
 
V případě cesty do Kamerunu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje 
zachovávat nejvyšší stupeň opatrnosti a zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD na 
webové stránce http://drozd.mzv.cz. 

                                                           

1 Kamerun: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kamerun/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme
.html 
Kamerun: Smlouvy. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kamerun/smlouvy/index.html 

http://drozd.mzv.cz/
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Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou 
 
Česká republika je v rámci Kamerunu vnímána jako tradiční partner i spřátelená země. 
 
Vzájemná obchodní výměna v roce 2014 dosáhla 320,3 milionů CZK. S Kamerunem máme 
dlouhodobě negativní obchodní bilanci, zejména díky dovozům tropického ovoce. Hlavní 
překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých 
soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, 
vzdálenosti od České republiky, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité 
opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovému) 
teritoriu. 
 
Kamerunská republika je hodnocen agenturou Organizace pro hospodářskou spolupráci  
a rozvoj v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže banky z České 
republiky jsou v tomto ohledu velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci 
francouzských, italských, španělských, čínských, libanonských, nově i tureckých nebo 
marockých společností. 
 
V obchodních vztazích s Kamerunem pomáhá exportu přítomnost honorárního konzula 
České republiky v Douale.  
 
Do Kamerunu v roce 2014 společnosti z České republiky vyvezly procesorové jednotky, 
náhradní díly lokomotiv a vagónů, telekomunikační zařízení a stavební ocel. v hodnotě 271 
milionů CZK. 
 
Z Kamerunu byly do České republiky dovezeny banány, káva, bavlna a hliník. Vzájemná 
výměna v oblasti služeb. Zastupitelský úřad neeviduje v žádnou výměnu oblasti služeb. 
 
Investice České republiky v teritoriu: 
 
Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické 
spolupráce. 
 
V Kamerunu doposud existovala jediná česká investice: Brněnská společnost Brookside s. r.o. 
postavila v severokamerunské metropoli Maroua provozovnu na čerpání a stáčení minerální 
vody. Závod byl v provozu od druhé poloviny roku 2002 a nabízel minerální vodu značky 
Minerah i do sousedního Čadu. Provozovna přestala vyrábět v roce 2005 a počátkem roku 
2009 byla převezena do Nigérie. Firma ale v Kamerunu dále působí v zábavním průmyslu. 

 
Mezi oběma zeměmi byly podepsány následující smlouvy: 
 
 Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi Československou socialistickou 

republikou a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 13. 6. 1963) (neuveřejněna ve 
sbírce zákonů) 

 Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou 
a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 20. 4. 1964). (č. 168/1964 Sb.) 
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 Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou vztahy upravovány společnou politikou 
Evropské unie – platnost obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické 
republiky a vládou Sjednocené kamerunské republiky, podepsaná v Yaoundé dne 
25. června 1981, byla ukončena ke dni vstupu České republiky do Evropské unie. 

 Mezi Českou republikou a Kamerunem nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické 
oblasti žádné platné dohody. V roce 2014 proběhla dvě kola jednání o dohodě 
o zabránění dvojímu zdanění. 
 

Zahraniční rozvojová spolupráce 
 
Z České republiky nebyla v posledních dvou letech poskytnuta Kamerunu žádná zahraniční 
pomoc. 


