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Smluvní agenda mezi Českou republikou a Marokem  

Název Oblast smluvní 

úpravy 

Vstup v platnost 

Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým 
královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou  

a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic 

 
Finance 

 
19. III. 2010 

Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku  
v oboru daní z příjmu 

 
Finance 

 

 
11. VI. 2001 

Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím 

o vzájemné podpoře a ochraně investic 

 
Finance 

 
11. VI. 2001 



Obchodní výměna mezi Českou republikou a Marokem  



TOP položky vývozu z České republiky 

do Maroka 

motorová vozidla k dopravě osob 

Telefonní přístroje, včetně mobilních; ostatní 
přístroje  

k vysílání a přijímání hlasu nebo dat 

sedadla, případně přestavitelná na lůžka, 
včetně dílů 

zařízení k automatickému zpracování dat 

TOP položky marockého vývozu 

do České republiky 

léčiva 

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové 
(ropa) 

pístové motory s vnitřním spalováním pro 
vozidla 

elektronické integrované obvody 

Obchod mezi Českou republikou a Marokem – hlavní položky 



• 2012: Malý rozvojový lokální projekt na vybudování zdravotnicko-vzdělávacího střediska ve 
venkovské obci středního Atlasu. 

• 2015: Malý lokální projekt financovaný z prostředků rozvojové pomoci České republiky 
poskytované Ministerstvem zahraničí České republiky – modernizace jednotky intenzivní péče 
na rabatské klinice Beauséjour. 

• 2016: Podpora dětí ze slabších sociálních poměrů – Česká republika zakoupila autobus pro 
začínající marocké hokejisty pro jejich přesun na pravidelné tréninky a zápasy. 

• 2018 – podpora realizace malého lokálního projektu pro vybudování zavlažovacího systému 
v pouštní lokalitě Ouarzazate (sídlo asociace AMNOUGAR podporující zaměstnanost 
hendicepovaných osob a mladých lidí ze sociálně slabých poměrů). 

Rozvojové projekty 





• Vládní, zdravotně humanitární program České republiky zaměřený na poskytování lékařské 
péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým 
množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. 

• Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům (převážně ženám, dětem a starším 
osobám ve vážném zdravotním stavu). 

• Zaměření na pacienty, pro které léčení v  České republice nebo operace v zahraničí znamená 
podstatnou změnu jejich zdravotního stavu (záchranu života, zásadní zvýšení kvality života). 

• Projekt existuje od roku 1993 a je koordinován Ministerstvem vnitra  České republiky (v úzké 
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem zdravotnictví  
České republiky, Ministerstvem obrany  České republiky a Armádou České republiky) 

• Na realizaci programu se podílí 7 nemocnic z České republiky. 

MEDEVAC Česká republika 



Mise lékařských týmů z České republiky do Maroka 

Rok Nemocnice  Specializace  Počet pacientů/zákroků  

2016 Fakultní nemocnice Motol  Dětská kardiochirurgie 13 

2017 Fakultní nemocnice Motol Dětská kardiochirurgie  10 



Školení lékařů a zdravotnického personálu pořádaná v České republice 

Rok Místo školení   Počet účastníků  

2017 Fakultní nemocnice Motol / Praha 8 

2017 Fakultní nemocnice Motol / Praha 8 

2019 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce 
/ Praha 

3 

2019 Fakultní nemocnice Motol / Praha 1 



• Únor 2019 – představitelé států Visegrádu se dohodli na poskytnutí dvou peněžních darů Maroku 
na zvládání migrace. 

• Celková částka: 30 milionů eur během dvou let. 

• Částka připadající na Českou republiku: 94 milionů korun. 

• Česká republika chce školit místní bezpečnostní složky, aby dokázaly lépe chránit hranice před 
nelegální migrací. 

• Pomoc by měla jít také na zlepšení situace migrantů, kteří už v zemi jsou, a na podporu jejich 
návratů do země původu. 

Migrační agenda 



• Zdravotně humanitární program MEDEVAC. Ministerstvo vnitra České republiky. 
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=36628&docType=ART&chnum=1 

• Maroko: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Business Info, 16. XII. 2019.  
https://www.businessinfo.cz/navody/maroko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/ 

• ADAMIČKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Česko pošle Maroku 94 milionů na zvládání migrace. Novinky, 5. II. 2020. 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesko-posle-maroku-94-milionu-na-zvladani-migrace-40312330 

• Pomůžeme Maroku s příčinami migrace, shodla se V4 s Německem. Euractiv, 7. II. 2019.  
https://euractiv.cz/section/politika/news/pomuzeme-maroku-s-pricinami-migrace-shodla-se-v4-s-nemeckem/ 

• Peníze pro Maroko, Mali i Etiopii. Česko chce během tří let poslat do Afriky 300 milionů korun na boj s migrací. Euro, 27. II . 2020. 
https://www.euro.cz/politika/penize-pro-maroko-mali-i-etiopii-cesko-chce-behem-3-let-poslat-do-afriky-300-milionu-korun-na-boj-s-migraci 

• Fotogalerie MEDEVAC – Maroko / Fakultní nemocnice Motol – dětská kardiochirurgie. Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. 
https://www.mvcr.cz/migrace/fotogalerie/fotogalerie-medevac-maroko-fn-motol-detska-kardiochirurgie.aspx?q=Y3BpPTQ%3d 

• Maroko, Cestování. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/cestovani/other.html 

• Maroko – Smlouvy. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/  
index$45924.html?page=2&search=1&level=any&domain=any&type=dvoustrann%C3%A1&keyword=&party=Maroko&order=descending 

Použité zdroje informací 


