
PŘÍLOHA Č. 1 

Přehled dohod mezi ČR a Kubou: 

1. Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba (Havana, 
10. června 1960) 

2. Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi ČSR a Republikou Kuba ze dne 10. 
června 1960 (Praha, 28. října 1960) 

3. Rámcové ujednání mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Kuba o zásadách  
hospodářské spolupráce (Praha, 22. prosince 1960) 

4. Dohoda o letecké dopravě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 4. března 
1961) 

5. Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské 
republiky (Praha, 5. dubna 1961) 

6. Ujednání o poštovní službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. listopadu 
1961) 

7. Ujednání o telekomunikační službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. 
listopadu 1961) 

8. Dohoda o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské 
republiky (Praha, 3. června 1964) 

9. Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR a 
ministerstvem - Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o 
dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které 
mohou být zdrojem nákazy (Praha, 3. června 1964) 

10. Dohoda sjednaná výměnou nót o vzájemném bezplatném léčení pracovníků 
velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky (28. října, 2. listopadu 
1964) (Havana, 2. listopadu 1964) 

11. Dohoda o zřízení Československo-kubánského výboru pro hospodářskou a vědecko - 
technickou spolupráci (Havana, 13. října 1965) 

12. Všeobecné podmínky pro vědecko - technickou spolupráci mezi ČSSR a Kubánskou 
republikou (Havana, 13. října 1965) 

13. Dohoda o poskytnutí úvěru na dodávky dodatků k investičním celkům ve znění 
výměny nót z 27. října a 7. listopadu 1967 a 16. a 29. února 1968 (Havana, 13. října 
1968) 

14. Dohoda o úpravě některých závazků a o úlevách v platbách mezi ČSSR a Kubánskou 
republikou (Praha, 19. dubna 1971) 

15. Dohoda mezi vládou ČSSR a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí  
úvěru (Praha, 5. ledna 1973) 

16. Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 7. dubna 1973) 
17. Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy ČSSR a Ministerstvem dopravy 

Kubánské republiky o přímé vědecko - technické spolupráci (Praha, 17. prosince 
1973) 

18. Protokol o plnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi 
členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1975 /ČSSR-Kuba/) (Praha, 8. října 1975) 

19. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o úpravě provádění 
neobchodních platů (Praha, 4. června 1976) 

20. Platební dohoda mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 27. září 1976) 
21. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvy zdravotnictví ČSSR a Kubánské republiky 

(Varadero, 12. února 1977) 



22. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 
5. listopadu 1977) 

23. Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 5. 
listopadu 1977) 

24. Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské 
republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977) 

25. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu (Havana, 12. prosince 1977) 

26. Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a Státním 
výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném 
zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. 
května 1978) 

27. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o dočasném zaměstnávání a 
odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. května 1978) 

28. Protokol mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance 
Kubánské republiky o transferu úspor z mezd kubánských občanů, kteří jsou dočasně  
zaměstnáni a odborně připravováni v čs. organizacích. 

29. Protokol mezi FMZV ČSSR a MZV Kubánské republiky o vzájemném osvobození 
velvyslanectví ČSSR v Havaně a velvyslanectví Kubánské republiky v Praze od 
poplatků za nájemné za nemovitosti odevzdané do užívání oběma velvyslanectvím 
(Havana, 3. října 1979) 

30. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při dalším 
zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a ostatní strojírenské 
výrobky dodávané z ČSSR do Kubánské republiky (Praha, 9. listopadu 1979) 

31. Smlouva mezi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech 
občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. dubna 1980) 

32. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o spolupráci při intenzifikaci 
geologicko - průzkumných prací na území Kubánské republiky (Havana, 31. května 
1980) 

33. Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kubánské republiky, kteří pracují 
nebo studují na území druhého státu (Havana, 26. června 1980) 

34. Protokol o metodice určování průměrných světových cen v obchodě mezi 
organizacemi zahraničního obchodu ČSSR a Kubánské republiky (Havana, 13. září 
1980) 

35. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při 
komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v 
Kubánské republice (Sofie, 4. července 1981) 

36. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a 
úpravě chromových rud (Praha, 21. října 1981) 

37. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na 
investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 – 85 (Praha, 15. ledna 
1982) 

38. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji  
vědy a techniky do r. 1990 (Praha, 29. ledna 1982) 

39. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě 
nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice (Moskva, 
27. května 1982) 

40. Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru 
poskytnutého Dohodou ze dne 5. listopadu 1977 (Havana, 25. listopadu 1982) 



41. Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských 
občanů v čs. organizacích ze dne 5. května 1978 (Praha, 8. prosince 1982) 

42. Protokol o změně Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČSSR a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o 
dočasném  zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích  
(Praha, 8. prosince 1982) 

43. Protokol o Dohodě o úpravě provádění neobchodních platů (Havana, 29. března 1984) 
44. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na 

dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 
125 MW (Havana, 30. dubna 1984) 

45. Dohoda mezi Státní komisí pro vědecko - technický a investiční rozvoj ČSSR a 
Státním výborem pro normalizaci Rady ministrů Kubánské republiky o uznávání 
výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel (Berlín, 15. července 1984) 

46. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního  
úvěru (Praha, 25. ledna 1985) 

47. Dohoda o změně a doplnění Dohody o spolupráci při intenzifikaci geologicko -  
průzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980 (Praha, 17. 
dubna 1987) 

48. Dohoda  mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce 
hospodářské spolupráce na období 1986 - 90 (Praha, 14. května 1987) 

49. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o odložení splátek na státní 
úvěry (Praha, 14. května 1987) 

50. Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů 
(Praha, 14. května 1987) 

51. Protokol k dvoustranné dohodě o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské 
výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané v Sofii 
4. července 1981 (Havana, 2. listopadu 1987) 

52. Dohoda mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance 
Kubánské republiky o vzájemném provádění převodů peněžních prostředků občanů 
obou zemí (Havana, 11. prosince 1987) 

53. Protokol o změně Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kub. republiky, 
kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsaného v Havaně 26. června 
1980 (Praha, 19. března 1988) 

54. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o činnosti Domů kultury v 
Praze a v Havaně (Havana, 14. června 1988) 

55. Dlouhodobý program hospodářské a vědecko - technické spolupráce a socialistické 
integrace mezi ČSSR a Kubánskou republikou do r. 2000 (Praha, 5. července 1988) 

56. Dodatkový protokol  k Dohodě o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na 
období 1986 - 90 (Praha, 8. července 1988) 

57. Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských 
občanů v čs. organizacích ze dne 8. prosince 1982 (Praha, 18. listopadu 1988) 

58. Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou ČSFR a vládou Kubánské republiky 
pro držitele platných cestovních dokladů sjednané výměnou nót 3. a 29. dubna 1992 
(Praha, 29. dubna 1992)  

59. Dohoda o obchodně - ekonomické spolupráci mezi ČR a Kubou (Dne 10. prosince 
1996 v Singapuru) 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 



PŘÍLOHA Č. 2 

Vybrané ekonomické údaje: 

 

Základní makroekonomické údaje Kuby        
          
  1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 
HDP v běžných cenách, mld. CUP 23,2 23,8 25,8 27,9 29,1 32,3 34 37,3 42 
Růst HDP (v %) 2,5 1,2 6,2 5,6 3 2,9 4,3 9,5 7,5 
Inflace (v %) 1,9 2,9 -2,9 -2,3 -1,4 0,6 1,3 7 5,1 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 

Vývoj vzájemného dovozu mezi ČR a Kubou v tis. USD. 
       
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vývoz z ČR 3246 7903 10931 16908 29784 19323 
Dovoz do ČR 1048 1712 2384 4399 4422 4047 
Saldo 2198 6191 8547 12509 25362 15276 
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Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 

 

 



Struktura zahraničního obchodu Kuby za rok 2007, v mil. CUP 
     
  2007    
Vývoz zboží 3 701,40    
Dovoz 10 082,60    
    spotřební zboží 2 135,10    
    polotovary 6 071,20    
    kapitálové statky 1 876,30    
Mezinárodní obchod se zbožím - obrat 13 784,00    
Mezinárodní obchod se službami - obrat 8 355,20    

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 

Počet zahraničních investic v roce 2006   
  
Španělsko 73 
Itálie 30 
Kanada 40 
Francie 13 
Čína 12 
Velká Británie 9 
Venezuela 10 
Ostatní 50 
Celkem 237 
  
  
Počet investic dle sektorů za rok 2006 
  
Základní průmysl 51 
Turistika 38 
Stavebnictví 17 
Lehký průmysl 18 
Zemědělství 12 
Strojírenství 10 
Potravinářský průmysl 13 
Doprava 13 
Ostatní 65 
Celkem 237 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 3 

Obrazová příloha 

 

Mapa postupu kubánské revoluce a Zátoka sviní 
 

 
Zdroj: Kuba : Wikipedie, otevřená encyklopedie. 
 
 
 
Část hlavního města Havana, čtvrť Habana Vieja a zátoka 
 

 
 
Zdroj: Mapy Google.  
 
 
 
 



Státní vlajka Kuby 
 

                     
 
Zdroj: Kuba : Wikipedie, otevřená encyklopedie. 
 
 
Fidel Castro Ruz       Ernesto Che Guevara  Raúl Castro Ruz 

              
 
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie. 
 
 
Havanské autobusy camellos 
 

 
 Zdroj: vlastní 
 
Havanská ulice 
 

 
Zdroj: vlastní 



Capitolio Nacional 
 

 
 
Zdroj: http://www.guije.com/cosas/cuba/habana.htm 
 
 
Plaza de la Catedral 
 

 
 
Zdroj: http://www.sacred-destinations.com/cuba/havana-cathedral.htm 
 
 
Malecón 
 

 
 
Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/novy-trend-ceskych-turistu-8722-dovolena-v-dubnu-kam-se-
jezdi-p4c-/igsvet.asp?c=A080416_215744_igsvet_skr 



Cukrová třtina           Národní květina Mariposa 
 

                          
 
Zdroj: vlastní          Zdroj: vlastní 
 
 
Národní pták datel Tocororo 
 

 
 
Zdroj: www.pbase.com/michaval/image/51022044 
 
 


