
Perspektivy agrárního exportu 

do Libanonu 



Bankovní, měnová a cenová politika 

• Vysoká kredibilita bankovního sektoru 

• Bankovní rating Baa – B 

• Libanonský bankovní sektor je nejsilnější v regionu 

• Libanonská měna (LBP) pevně navázaná na USD 

(1USD = 1500 LBP) 

• Obvyklé platební instrumenty při obchodování s Lib.: 

– Akreditiv 

– Dokumentární inkaso 

 

 



Celní a legislativní překážky při importu 
 

• Dovozní clo se pohybuje od 0% – 70% (hotové výrobky i 

komodity) 

• DPH 10% na veškeré importované zboží 

• Velmi přísné legislativní podmínky ve srovnání s 

regionem 

– Výrobce musí být schválen u libanonského MZE – 

omezená platnost licence 

– Importér musí také obdržet licenci na dovoz 

uvedeného zboží 

– Značení výrobků (schválení etiket libanonským MZE) 

– Kontrola přepravních teplot (např. suš. mléko max. 

24°C po celou dobu přepravy) 

 

 



Hlavní položky libanonského importu v 

agrárním sektoru 

 

• Mlékárenská produkce (sýry, UHT mléko a smetany, 

máslo, sušené mléko) 

• Hotové výrobky (polotovary, cerálie, omáčky, džemy, 

alkohol, džusy a jiné nápoje) 

• Komodity (mouka, cukr, škrob, suš. mléko, suš. sladká 

syrovátka) 

 

• Zejména u mlékárenského sektoru je velký cenový tlak 

na importované zboží vzhledem k vzrůstající libanonské 

produkci. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Hodnota importu agrárního sektoru za rok 2016 – USD 3,340 

mld. 



Největší EU exportéři v roce 2016 

Francie:  

–  Mléčné výrobky, cereálie, med, vejce: cca USD 65,2 mil 

–  Skot: cca USD 29.9 mil 

Holandsko:  

–  Mléčné výrobky, cereálie, med, vejce: cca USD 62 mil 

–  Zelenina: cca USD 8.9 mil USD 

–  Vakuově balené hovězí maso: cca USD 7 mil. 

Německo: 

–  Mléčné výrobky, cereálie: cca USD 22,5 mil 

–  živý skot: cca USD 16,1 mil 

Španělsko: 

–  Živý skot: cca USD 34,4 mil 



Český agrární export do Libanonu 

ROK Hodnota  mil. USD 

2014 53 

2015 41 

2016 48  
 
Hlavní exportní položky: 
• mléko a UHT smetany 
• Sýry – polotvrdé a bílé sýry 
• živý skot 
• Cukr 
 
 
 
 
 
 



Rozpracované obchodní případy 2017 

• Cukr 

• Pivo 

• Živý skot 

• Mlékárenské speciality 

• Nealkoholické nápoje 

• Technologie do minipivovarů 

• Dodávka technologického zařízení do cukrovaru 

 

 

 



Nové exportní možnosti 

• Speciality (delikatesy, sýr kashkaval, kondenzované 

mléko) 

• vysoko jakostní potraviny (konzervované kuřecí šunky, 

paštiky, džemy) 

• Ochucovadla a omáčky  

• Alkoholické nápoje 

• Komodity – slad, cukr 

• Krmné směsi / premixy do krmiv 

• Technologie  

– Strojírenské linky na zpracování zemědělské 

produkce 

– Balící a konzervárenské technologie 

– minipivovary 

 

 

 



Importní možnosti 

• Exotické ovoce (avocado, kiwi) 

• Ořechy 

 

 



Děkuji za pozornost a těším se na 

spolupráci 

Ing. Petr Sochor 

Agrární diplomat pro Libanon 

Email: petr.sochor@mze.cz 

Tel: 777 472 371 


