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Informace pro účastníky podnikatelské mise do Zambie a Tanzanie 

Doprava:  

letecky vládním speciálem, hradí MZe ČR, vnitrostátní doprava (autobus apod.), předpoklad 
rovněž úhrada z prostředků MZe.  

Náklady na cestu:  

účastníci podnikatelské mise si budou hradit víza, ubytování a stravování, pojištění, místní 
transfery (pokud by nebyly v rámci společných cest autobusem), organizaci setkání se zástupci 
místních podnikatelských kruhů, firem a farem, předpokládaní náklady na jednoho účastníka 
mise jsou do 50.000 Kč.  

Platby za všechny účastníky společně bude provádět Asociace zemědělské a lesnické 
techniky, která všem účastníkům cesty vystaví zálohovou fakturu s termínem splatnosti 
22. 02. 2016!!! 

Víza:  

pro vstup do obou zemí platí pro občany ČR vízová povinnost. Bylo dohodnuto, že víza zajistí 
pro všechny účastníky MZe ČR, které s průvodním dopisem předá veškeré náležitosti na 
MZV ČR, kde připraví nótu a zavezou víza na ambasády v Berlíně. Vzhledem k tomu, že žádosti 
o víza se podávají na dvou ambasádách, MZV ČR zajistí i přesun víz z jedné ambasády v Berlíně 
do druhé.  

Veškeré podklady pro víza, tj. pasy, formuláře žádostí a fotografie, musí být doručeny 
nejpozději do 22. 02. 2016 (!!!): 

buď  
na Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 14, 117 05 Praha 1, 
oddělení zemí SNS, Afriky a proexportní politiky, 
k rukám Mgr. Terezy Černé, M: 727 854 326, tereza.cerna@mze.cz 

nebo  
do sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky, Šumavská 31, 612 00 Brno,  
Ing. Dušan Benža, CSc., ředitel sekretariátu, M: 602 762 522, zet.agro@post.cz; 

žádosti budou následujícího dne předány MZV ČR k zajištění víz, později dodané podklady 
budou bezpředmětné. 

V této souvislosti upozorňujeme, že účastníci mise nebudou mít k dispozici své pasy až do 
odletu, tedy v termínu od 23. 02. do 11. 04.; to je důležité zejména s ohledem na jejich 
případné plánované zahraničních pracovní cesty mimo EU.  
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Postup pro vyřizování víz je následující: 

Tanzanie:   

Veškeré podmínky, formuláře a výše poplatků jsou uvedeny na: 
http://www.tanzania-gov.de/embassy/consular-services/info-on-visas  
Nezbytné dokumenty jsou následující: 

a. 1x vyplněný formulář žádosti, stáhli jsme a je v příloze tohoto mailu. Po vyplnění 
vytiskněte, vyplněný formulář nelze uložit s vepsanými daty. 

b. 1x originál pasové fotografie (biometrická) formátu 3,5 x 4,5 cm, nejsou přijatelné 
skenované nebo kopírované fotografie. 

c. Pas (nikoliv kopie) platný ještě nejméně 6 měsíců po vstupu do země.  
d. Poplatek ve výši 50 € uhradíme z Vaší zálohy na cestu. 
e. Potvrzená zpáteční letenka – zajistí MZe ČR. 
f. Zvací dopis představující žadatele, důvod cesty a obchodní kontakt v Tanzanii – zajistí MZe 

ČR. 
 

Zambie: 

Veškeré podmínky, formuláře a výše poplatků jsou uvedeny na: 
http://www.zambiaembassy.de/visas.html  

a. 2x správně vyplněný formulář žádosti, stáhli jsme a je v příloze tohoto mailu. Nelze vyplnit 
přímo vepsáním, nutno vytisknout a vyplnit. 

b. 2x originál pasové fotografie (biometrická) formátu 3,5 x 4,5 cm, nejsou přijatelné 
skenované nebo kopírované fotografie. 

c. Pas (nikoliv kopie) platný ještě nejméně 6 měsíců po vstupu do země; pro umístění víza 
jsou zapotřebí dvě prázdné protilehlé stránky. 

d. Poplatek ve výši 40 € uhradíme z Vaší zálohy na cestu.  
e. Fotokopie letového itineráře – zajistí MZe ČR. 
f. Zvací dopis specifikující povahu uvažovaného obchodu – zajistí MZe ČR. 

Očkování:  

informace upřesníme na základě komunikace s příslušnými ZÚ; vzhledem k časovým 
možnostem zvoleného očkování platí zásady: 

o optimální čas (minimálně 1 měsíc před odjezdem) 
o minimální čas (7-14 dní před odjezdem) 
o očkování neprovádět méně než 3 dny (lépe 7 dní) před odjezdem z důvodu rizika vzniku 

nežádoucích účinků během cesty nebo po příjezdu, 

nehrozí tedy nebezpečí z prodlení a přesnější informace podáme počátkem března. 

  

http://www.tanzania-gov.de/embassy/consular-services/info-on-visas
http://www.zambiaembassy.de/visas.html


A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické techniky 
Agricultural and Forestry Machinery Association 

 

3 

 

Orientační návrh programu:  

(zatím předběžný, bude se upřesňovat) 

11. dubna 

 Odlet – večerní hodiny 

12. dubna 

 Přílet Tanzanie – Dar es Salam – cca 6:00 

 Oficiální setkání s představiteli MZe Tanzanie 

 Podnikatelský seminář za přítomnosti ministra 

13. dubna 

 Návštěva farmy 

 Odlet do Lusaky – cca 12:00 

 Ubytování v Lusace – Taj Pamodzi, Protea Hotel, Lusaka 

 Společná neformální večeře se zambijskými farmáři a podnikateli 

14. dubna 

 Veletrh Agritech EXPO – Chisamba 

 HTC Chisamba – pobočka Agriserve Zambia 

 Farma - Chartonel Estate – Stuart Cook 

 Večeře a diskuze se zambijskými farmáři a podnikateli na farmě Chartonel  

 Ubytování - Taj Pamodzi, Protea Hotel, Lusaka 

15. dubna 

 Podnikatelský seminář, prezentace možností financování ČEB a EGAP, zástupci Zambian 
Development Agency (investiční pobídky) a zambijské zemědělské komory  

 Pobočka Livestock Services v Lusace 

 Pobočka Breeding Impuls Zambia 

 Farma Zambezi Ranching – živočišná výroba 

 Odlet z Lusaky – cca 19:00 

16. dubna 

 přílet do Prahy 
 

 

 

Ing. Dušan Benža, CSc. 
ředitel sekretariátu 
Asociace zemědělské a lesnické techniky 
Šumavská 31, 612 00 Brno 
zet.agro@post.cz 
M: 602 762 522 
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