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Základní údaje

Státní zřízení: federativní absolutistická monarchie 
(federace sedmi konstitutivních emirátů)

Hlavní město: Abu Dhabi (Abú Zabí)

Rozloha: 83 600 km2

Počet obyvatel: 9 770 000

Hustota zalidnění: 99 obyv. / km2

Měna: dirham Spojených arabských emirátů (AED)

Úřední jazyk: arabština

Sousední státy:

Pozemská hranice – Saúdská Arábie a Omán

Námořní hranice – Katar, Írán a Pákistán 







Emiráty
• Abu Dhabi (Abú Zabí)

• Ajman (Adžmán)

• Fujairah (Fudžarjá)

• Sharjar (Šardžá)

• Dubai (Dubaj)

• Ras al-Khaimah (Rás al-Chajma)

• Umm al-Quwain (Umm al-Kuvajn)



Přírodní 
podmínky

• Většinu území zaujímá 
plochá nížina pokrytá pouští 
Rub al-Khali

• V severozápadní části území 
se nachází pohoří Jebel 
Hafeet → nejvyšší hora SAE, 
Jabel Jais (1 934 m n. m.)

• Pobřeží lemováno ostrovy

• Tropické a suché podnebí



Historie

• Pravěké osídlení již 5000 l. př. n. l.

• Ve starověku území pod vládou Persie

• V 8. století n. l. pronikání islámu a vznik samostatných emirátů (nejasné hranice mezi emiráty)

• Ve 13. století soupeří o území Persie, Portugalsko, Omán a Turecko

• V roce 1787 území ovládla Velká Británie a vytvořila zde vojenské základny

• V roce 1892 Velká Británie začlenila území do protektorátu Smluvní Omán

• Dubaj se v roce 1958 stala zájmem Francie díky nalezení ropy

• V roce 1968 začaly emiráty spolupracovat (protest proti vstupu „cizího kapitálu“) a jednat o 
nezávislosti → odchod britských vojsk (1971) → vznik SAE (2. 12. 1971) 

• Emiráty Bahrajn a Katar se k SAE nepřidaly a vyhlásily samostatné státy

• Podpora strany spojenců při operaci Pouštní bouře v roce 1990



Obyvatelstvo
• Občané SAE tvoří pouze 11,48 % obyvatelstva

• Zbytek tvoří přistěhovalci (Indie, Pákistán, Bangladéš a Írán)

• Osídlení pouze na pobřeží (5 % území)

• 60 % všech obyvatel žije ve městech Abu Dhabi a Dubai



Náboženství

• Státní náboženství islám
• většina obyvatelstva se hlásí k sunnitskému směru

• necelých 5 % se hlásí ke směru šíitskému

• SAE jsou společně s Kuvajtem jedinými státy celé oblasti, kde je povoleno 
kromě islámu vyznávat i další náboženství (hinduismus, křesťanství) 

• Abu Dhabi je sídlem katolického biskupa pro celou oblast Arabského 
poloostrova

• Náboženská tolerance však platí pouze pro vyznání, nikoliv pro aktivní šíření 
jiného než islámského náboženství



Ekonomika

• Druhá největší ekonomika na blízkém (středním) východě

• 6. nejvyšší HDP na obyvatele (69 971 USD); 43. nejvyšší HDI (0,818)

• Od roku 1962 vývoz ropy → jeden z nejbohatších států na světě →
85 % ekonomiky založeno na ropě a zemním plynu (těžba a zpracování)

Podíl odvětví na HDP: 25,9 % těžba ropy a plynu, 11,2 % velkoobchod a 
maloobchod, 9,2 % finance a bankovnictví, 8,9 % výroba a 8,3% 
stavebnictví

Podíl jednotlivých emirátů na tvorbě HDP: Abu Dhabi 55 %, Dubai 35 %, 
Sharjah 5 %, zbylé 4 emiráty celkem 5 %



Systém daní

• Daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a spotřební 
daně nejsou zavedeny

• Výjimkou je zdanění zisků zahraničních bank (20 %) a ropných společností (55 %)

• Od 1. 1. 2018 byla zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 5%
• Od daně je osvobozeno cca 100 položek a služeb spadající pod sektor 

zdravotnictví a školství, dopravní služby, a prodej použitých residenčních

• V Dubaji a Abu Dhabi je zavedena tzv. „Municipality tax“
• Daň z pronájmu nemovitostí, daň za ubytování v hotelu, turistický poplatek, 

poplatek za odlet z letiště



Abu Dhabi
إمارة أبو ظبي



• Nejzápadnější, největší a nejbohatší emirát

• 73 060 km2

• 2 800 000 obyvatel

• 200 ostrovů při pobřeží

• Hlavní město SAE 



Abu Dhabi City

• Hlavní město SAE

• Druhé nejlidnatější město SAE (1 420 000 obyvatel)

• Umístění na ostrově ve tvaru písmene „T“, předměstí na pevnině

• Sídlo prezidenta SAE a vládce emirátu Abu Dhabi
• Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan

• Sídlo korunního prince Abu Dhabi a generála ozbrojených sil SAE
• Mohamed bin Saíd Ál Nahján

• Sídlo vlády a federálních úřadů





Dubai
دبي



• Druhý nejlidnatější a druhý největší emirát

• 3 885 km2

• 2 160 000 obyvatel

• Největší město SAE



Dubai City

• Dubaj lze do češtiny přeložit jako „místo srazů“

• Veškerý hospodářský, sociální, kulturní i politický život emirátu

• Sídlo vládce emirátu, viceprezidenta a premiéra SEA
• Muhammad bin Rašíd Al Maktúm (šejk Muhammad)

• Nejrozsáhlejší a 3. nejrušnější letiště na světě
• Dubai International (DXB)

• Nejvyšší stavba na zemi (829,8 m)
• Burj Khalifa

• Nejluxusnější hotel na světě (neoficiálně 7*)
• Burj Al Arab











EXPO 2020 v Dubaji

• Téma "Connecting Minds, Creating the Future„

• První světová výstava pořádaná v regionu středního(blízkého) 

východu, jižní Asie a severní Afriky

• Původní termín od 20. října 2020 do 10. dubna 2021

• Nový termín od 1. října 2021 do 31. března 2022





Sharjah

الشارقة



Sharjah

• Třetí největší emirát

• 1 050 000 obyvatel

• Nesouvislé území emirátu:
• „hlavní“, největší část při pobřeží Perského zálivu

• 3 exklávy v horách a při pobřeží Ománského zálivu

• 1 exkláva v území Ománu

• Třetí největší město SAE – Sharjah City (801 000 obyvatel)

• Centrum ropného průmyslu, obchodu a rybolovu





Ras al-Khaimah
رأس الخيمة



Ras al-Khaimah

• Čtvrtý největší emirát

• 422 000 obyvatel

• Území emirátu členěno na 2 nesousedící části

• Severní při pobřeží Perského zálivu

• Jižní, vnitrozemská

• Emirát s nejpříjemnějším podnebím

• Šesté největší město SAE – Ras Al Khaimah City (224 000 obyvatel)

• Dříve známé jako Julfar (Džulfar)





Fujairah
ةالفجير



Fujairah

• 192 000 obyvatel

• Necelistvé, převážně hornaté území

• V horách bývá období častých dešťů

• Zemědělství, stavitelství turismus

• Ekonomika emirátu závislá na dotacích z federální úrovně

• Sedmé největší město SAE – Fujairah City (83 000 obyvatel)

• Významný námořní přístav pro cargo dopravu a tankery





Umm al-Quwain 
ينأّم القيو



Umm al-Quwain

• Nejméně lidnatý emirát (62 000 obyvatel)

• Městský stát (emirát) s celistvým územím

• Desáté největší město SAE – Umm Al Quwain City (34 600 obyvatel)



Ajman
عجمان



Ajman

• Nejmenší emirát

• 263 000 obyvatel

• Území emirátu členěno na 3 části

• Největší, „hlavní“ část při pobřeží Perského zálivu

• 2 vnitrozemské, zemědělské exklávy

• Páté nejlidnatější město SAE – Ajman City (250 000 obyvatel)

• Konurbace s Dubai City a Sharjah City





Otázky



Otázky
Z kolika emirátu je složena federace?

a) 6

b) 7

c) 8

Jak se jmenuje nejvyšší stavba světa?

a) Sheikh Zayed Grand Mosque

b) Burj Al Arab

c) Burj Khalifa

Vody jakých zálivů omývají břehy SAE?

a) Perský

b) Adenský

c) Bengálský

d) Ománský

V jakém roce vznikly SAE?

a) 1971

b) 1975

c) 1984

Jaké barvy jsou na vlajce SAE?

a) Zelená, černá, hnědá, červená

b) Červená, modrá, bílá, černá

c) Bílá, zelená, červená, černá

Která města tvoří konurbaci s Dubai City?

a) Sharjah City

b) Ajman City

c) Abu Dhabi City

d) Ras Al Khaimah City



Děkujeme za pozornost.

To je vše…


