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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika, JAR (Republic of South Africa, RSA)

Prezident -Jacob Zuma. Ve funkci od 2009, znovu zvolen v r. 2014. Prezident je v JAR hlavou moci výkonné.

Personální obměny ve vládě jsou v JAR relativně časté. Aktuální seznam ministrů jihoafrické vlády s jejich portfolii
nalezdete na oficálním vládním portále www.gov.za

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 51,770 mil. (výsledek sčítání lidu z r. 2011)

Za dekádu 2001 - 2011 vzrostla populace JAR o 7 mil. osob (+ 15,5%)

V JAR žije 25,2 mil. mužů a 26,6 mil. žen. Značná část populace je mladá: nejsilnější věkové skupiny jsou
20 - 25 let (10,4%), dále 25 - 29 let (9,8%) a 15 - 19 let (9,6%).

Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

• původní africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 41 mil.,
• tzv. barevní, míšenci - Coloured 4,6 mil.,
• běloši - 4,586 mil.;
• indicko-asijského původu 1,28 mil.

Jihoafrická etnika v procentuálním vyjádření:

• 79 % původní africké obyvatelstvo
• 9 % běloši
• 9 % míšenci (coloured)
• 2,5 % indicko-asijského původu

Zdroj: Statistics South Africa, červenec 2011
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Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele;
isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a
sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

Náboženské složení podle výsledků sčítání lidu z r. 2001:

• cca 80 % obyvatel patří k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,
sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)

• 1,4 % se hlásí k islámu
• 1,2 % k hinduismu
• 0,2 % k judaismu
• 0,3 % k tradičním africkým kultům
• 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

Poslední sčítání lidu provedené v r. 2011 se otázkou náboženského vyznání nezabývalo. Podle dat z různých výběrových
šetření podíl obyvatel "bez vyznání" v posledních letech mírně vzrostl.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2011 2012 2013 2014 2015

HDP v běžných
cenách

mld. USD 417 057 397 391 366 236 350 138 312 957

HDP na
obyvatele

USD 8 090 7 592 6 890 6 484 5 695

míra inflace % 5,00 5,65 5,75 6,07 4,59

míra
nezaměstnanosti

% 24,8 24,875 24,725 25,1 25,4

Zdroje: MMF databáze WEO, duben 2016, údaje za rok 2015 jsou odhady

Průměrný směnný kurs jihoafrické měny k EUR:

• 10,553 ZAR/EUR v r. 2012
• 12,82 ZAR/EUR v r. 2013
• 14,44 ZAR/EUR v r. 2014
• 14,16 ZAR/EUR v r. 2015

Ekonomika JAR s téměř 52 mil. populací je podle absolutní výše HDP po Nigérii druhou nejsilnější ekonomikou v
Subsaharské Africe. V Johannesburgu se nachází nejstarší a největší burza kontinentu. Výhledově se v JAR očekávají mírná
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tempa ekonomického růstu, nutnost investic do infrastruktury, adaptace na měnící se vnější podmínky.

Výkon jihoafrické ekonomiky v roce 2015 výrazně zpomalil a země se potýká s vážnými strukturálními problémy. I přes
nominální růst HDP se v přepočtu na hlavu snížil, jelikož přírůstek obyvatel byl rychlejší. Nízké ceny komodit, snížení
poptávky ze strany Číny, zvyšování úrokových sazeb, nejhorší sucho za posledních mnoho let, negativní očekávání ze
strany podnikatelů i spotřebitelů a infrastrukturální problémy (zejména ve výrobě elektřiny a zásobování vodou) vedou
k očekávanému růstu HDP v roce 2016 pod úrovní 1%. Rizikem je obnovení stávek (především v důlním průmyslu), které
se negativně projevily na hospodářském výkonu země v letech 2014 a 2015. Růst by naopak mohly podpořit nízké ceny
ropy/pohonných hmot a větší příliv turistů, jež se snížil po zavedení restriktivních vízových opatření v roce 2014, která byla
částečně zrušena.

Pokles hodnoty jihoafrického Randu (ZAR) o celou třetinu vůči USD v roce 2015 a rostoucí ceny potravin zvyšují inflační
riziko a vedly v lednu 2016 centrální banku k dalšímu zvýšení základní úrokové sazby během 3 měsíců a to i přesto, že
zemi ohrožuje recese. Repo sazba nyní činí 6,75% a očekává se její další zvýšení. Pro letošní rok předpokládá banka inflaci
ve výši 6,8% a pro 2017 7%. Inflační tlaky bude podsycovat růst mezd, další pokles hodnoty randu (jenž bude v roce 2016
pokračovat ve stejném tempu jako v roce 2015 a zpomalit by se měl až v roce 2017) a očekávaný citelný nárůst poplatků
za elektřinu. Slabší domácí měna by měla podpořit jihoafrický export, z důvodů narůstajících strukturálních problémů se
však tato výhoda nemusí materializovat – země zaznamenala v roce 2015 pasivní obchodní bilanci a pro rok 2016 je
predikce identická.

Přímé zahraniční investice za rok 2015 poklesly o 75% (UNCTAD) na 1,5 mld. USD a pro rok 2016 jsou očekávány
podobné údaje. Zemi také hrozí odliv stávajících investic a vývoz kapitálu. I přesto vláda, formálně z důvodu posilování
role většinového černošského obyvatelstva, v roce 2015 dále rozšířila a zkomplikovala procedury v rámci BBBEE
(Broad-Based Black Economic Empowerment, což dále komplikuje zejména zahraničním společnostem podnikání v zemi a
týká se již v zásadě všech oblastí hospodářství. Prezident také v tichosti podepsal 15. prosince zákon o ochraně investic,
jenž dle představitelů Hospodářské komory EU v JAR a dalších relevantních aktérů ochranu investic ve skutečnosti
oslabuje. V roce 2016 by mělo být schváleno dalších 17 zákonů, které jsou zaměřeny podobným směrem, včetně omezení
majetkových práv pro zahraniční subjekty. V roce 2016 by měl být vyhlášen tendr na výstavbu až 9 600 MW nových
jaderných kapacit, představitelé finančních kruhů se ale domnívají, že země nemá ani prostředky na jejich výstavbu ani
možnost je za výhodných podmínek získat na finančních trzích.

Mezi zásadní problémy země patří snižující se úroveň základního, vyššího i středního odborného školství, nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, neflexibilní trh práce a vysoká nezaměstnanost. Ta dosahovala v roce 2014 24,3% (34,6% při
započtení práce nehledajících), přičemž 66% je dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnanost mladých činila 48,8% (s
62% dlouhodobě nezaměstnaných). Vzhledem k propouštění v některých sektorech (zejména těžebním průmyslu) a
zpomalování ekonomiky řeší vláda tento problém vytvářením pracovních míst ve státních programech a veřejném sektoru
(který se podílel v roce 2014 na vzniku nových pracovních míst z 88%). Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými
a chudými (Gini koeficient 0,7). Zejména chudí jsou postiženi epidemií AIDS a tuberkolózy. Podařilo se zastavit prudký
pád očekávané délky života při narození (z 52 let v roce 2010 zpět na 62 let v roce 2014 – stejný údaj jako v roce 1992).
Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, zdravotní systém je ale neefektivní a připravuje se zavedení všeobecného
zdravotního pojištění.

Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů země pomocí direktivních opatření, centralizovaných ad hoc
programů a projektů vede k rozporuplným a zmatečným řešením, které navíc vedou ke zvyšování výdajů státní pokladny.
Tento trend bude pokračovat spolu s blížícími se komunálními (2016) a parlamentními (jaro 2019) volbami a poklesem
popularity vládního ANC. Deficit běžného účtu vzrostl v třetím čtvrtletí do 5,5% HDP a do roku 2019 se předpokládá jeho
další zvyšování. Veřejný dluh roste již od roku 2008 a podle zprávy IMF překročil medián emerging economies. Ve
srovnání s evropskými zeměmi se nachází na relativně nízké úrovni 45%, i tak zemi ale hrozí snížení ratingu a posun do
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spekulativního pásma, což by automaticky znamenalo odliv investic. Neutěšenou situaci dobře ilustruje i další propad JAR
v žebříčku Economic Freedom of the World 2015 zveřejněném v září – ze 42. místa v roce 2000 se posunula na 96.
K nemnoha dobrým zprávám patří zastavení propadu v Global Competitivness Index Světového ekonomického fóra, kde
si země o sedm pozic polepšila a skončila na 50. místě ze 140 hodnocených zemí. V kritériích významných z hlediska
středně a dlouhodobých perspektiv (vzdělávání, zdravotní péče) se ale pohybuje o desítky míst níže.

Dne 17. března 2016 Centrální banka JAR podruhé v tomto roce zvýšila úrokové sazby (o 25 procentní bodů na 7 %) a to
z důvodů obav o stabilitu měny a zvýšené inflační tlaky. Finanční analytici očekávají další růst sazby v průběhu roku.

Centrální banka zároveň snížila svůj odhad růstu HDP z 0,9 % na 0,8 % v letošním roce a z 1,6 % na 1,4 % pro rok příští.
Inflace by měla činit 6,6 % v roce letošním a 6,4 % v roce příštím. Negativní dopad na ekonomiku by mělo snížení
úvěrových ratingů země do spekulativního pásma, které by mimo jiné přineslo růst úvěrových sazeb na bankovním trhu o
min. 2 % a někteří analytici a podnikatelé jej považují za téměř jistý.

V závěru r. 2014 a v průběhu r. 2015 docházelo v JAR k řízenému časově omezenému zastavování dodávek elektřiny.
Energetika JAR dlouhodobě funguje na hranici výrobních kapacit s ohledem na nedostatek investic v předchozích letech.
Částečně adaptaci pomáhá rozvoj obnovitelných zdrojů a zapojení nezávislých výrobců (IPPs). JAR i přesto zůstává
vývozcem elektřiny v rámci regionu.

Ekonomické resorty JAR revidují a zpřesňují své strategické instrumenty. Promítají do nich strategii rozvoje do roku 2030,
tzv. Národní rozvojový plán (NDP, 2011). V květnu 2014 se v JAR uskutečnily volby, v nichž opětovně zvítězil Africký
národní kongres (ANC). V půběhu volebního roku byla přijata celá řada nových právních norem. V oblasti ekonomické
emancipace dříve znevýhodných skupin obyvatel, tzv. B-BBEE, byla začátkem roku 2014 přijata novela, platná od dubna
2015. Dále byly v r. 2014 schváleny nový zákon o restituci půdy (s dopadem na pozemkovou reformu), zákon o registraci
firem (Licensing of Businesses Bill) a o nerostném bohatství (tzv. MPRDA). Tzv. Investiční zákon (Promotion and
Protection of Investment Bill), který má do značné míry nahradit dřívější systém bilaterálních smluv na ochranu a
podporu investic, je v pokročilé fázi schvalovacího procesu.

Výhledově JAR hrozí nedostatek vody, kdy 98 % vodních zdrojů je již plně využíváno a množství srážek v zemi je ve
světovém srovnání podprůměrné.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představí rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna.

Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze pak nalézt na stránkách ministerstva.

Finanční rok 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Příjmy, mld. ZAR 886 1 091 1 188,9 1 331,5 1 439,5

Výdaje, mld. ZAR 1 049 1 243,4 1 351 1 448,8 1 561,7

Bilance, mld. ZAR -152,4 -162,2 -117,3 -122,2
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Deficit jako %
HDP

4 3,9 3,9 2,6 2,5

HDP, mld ZAR -
prognóza MF JAR

3 879,9 4 191,8 4 538,8 4 926,1

Zdroj: MF JAR

Pro vládu JAR je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. MF JAR se hlásí k cílům Národního rozvojového
plánu (National Development Plan 2030, NPC). Na výdajové stránce rozpočtu nemá MF JAR moc prostoru k úsporám,
zároveň na příjmové stránce se podepisují tempa růstu HDP, která nedosahují předkrizové úrovně. Přes třetinu výdajové
stránky rozpočtu tvoří výplaty zaměstnancům státního sektoru, a ty v následujících 3 letech v průměru porostou relativně
pomalu o 1,3 % ročně. Podle analytiků by v JAR na příjmové stránce rozpočtu nebylo řešením zvýšení daní, neboť
poplatníků je v poměru k populaci málo a vyšší zátěž by vedla jen k tomu, že by se jejich počet ještě snížil.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2011 2012 2013 2014 2015

Platební bilance
(mld. USD)

-9 000 -19 696 -21 116 -19 055 -13 671

Veřejný dluh vůči
HDP (%)

31,3 34,7 37,6 40,4 44,7

Zahraniční
zadluženost (mld.
Randů)

947,4 1 133,6 1 330 1 533 1 785,7

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016 (2015 odhady)

Platební bilance: Podrobné informace centrální banka JAR vydává čtvrtletně v publikaci Quaterly Bulletin.

Hrubé zlaté a devizové rezervy JAR činily k 31.12.2015 713,9 mld ZAR
Zdroj: www.resbank.co.za

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

JAR má historicky velmi dobře rozvinutý finanční systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB,
www.resbank.co.za) byla založena v r. 1921. Je akciovou společností a je řízena 15-člennou bankovní radou. Guvernéra a
tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky. Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních
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ústavů v JAR vč. poboček zahraničních bank.

Většinu bankovního sektoru v JAR kontrolují následující čtyři velké společnosti:

Finanční společnost Název nejrozšířenější banky Celkem aktiva

ABSA Group Limited (dříve
Amalgamated Banks of South Africa,
dnes 62 % Barclays)

ABSA 718 mld. ZAR (2011)

FirstRand Bank Holdings Limited First National Bank - FNB 90,3 mld. USD (2011)

Nedbank Group (dříve Nedcor
Group)

Nedbank 73 mld. USD (2009)

The Standard Bank of
South Africa Limited

Standard Bank 201,49 mld. USD (2010)

V r. 2012 oslavila 100 let existence zemědělská banka Land and Agricultural Bank of South Africa. V r. 1983 byla založena
Jihoafrická rozvojová banka - Development Bank of Southern Africa.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V druhé polovině 90. let minulého století patřilo 20–25 %
celkových aktiv společností kotovaných na johannesburgské burze JSE pojišťovacím společnostem.

Trh je rozdělen na dlouhodobé a krátkodobé pojištění. V sektoru dlouhodobého pojištění (především životní a zdravotní
pojištění) existuje několik desítek pojišťoven; z hlediska tržeb ovládají tento trh ze 62 % dvě univerzální společnosti - Old
Mutual a Sanlam. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem
motorových vozidel, atd. působí mimo uvedených univerzálních pojišťoven také Mutual and Federal, Santam, Guardian
National SA Eagle (sdružené pojištění), Auto and General Hollard (specializovaná pojištění), ABSA a Prefsure (bankovní
sektor).

Ve sféře zajištění mají na jihoafrickém trhu nejvýznamnější postavení společnosti Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance
South Africa a Hollandia Reinsurance.

V roce 2003 byla vypracována politika B-BBEE pro oblast finančních služeb (tzv. charta) upravující posílení ekonomického
vlivu původního černošského obyvatelstva, která výrazným způsobem zasáhla do vlastnictví bankovních a finančních
institucí.

1.7 Daňový systém

Daňový systém JAR a jednotlivé druhy daní a odvodů (levies) jsou detailně popsány na stránkách jihoafrické daňové a
celní správy (SARS.)

Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide, který
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lze nalézt na stránkách MF JAR (otevře se soubor pdf).

Cca 1/3 daňových příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (VAT, s jednotnou sazbou 14 %). Jejich
hlavním zdrojem je ale daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (Income Tax Act). Zákon stanovuje daňové
sazby a úlevy týkající se vybraných ekonomických aktivit. V letech 1997–2000 prošel jihoafrický daňový systém reformou
a předmětem daně se stal každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí (Residence-based
system). Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí také každá fyzická osoba, která ve třech po sobě
následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být
menší než 91. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má
progresivní charakter a je složená ze dvou částí - paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba
představuje 18 % a nejvyšší 41 %.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %, která se v posledních letech
neměnila. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.
Existují max. 15 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), daň z kapitálu (18,6 %), dárcovská daň (20 %) a daň z
nemovitostí ve výši 20 %.

Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 tis. ZAR, povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém
zaměstnaneckém poměru tzv. Daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (Skills Development Levy), která
představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv.
oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik (SETA , více též zde). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí příspěvky na pojištění v
nezaměstnanosti (Unemployment Insurance Contributions).

Tak jako je omezený okruh výrobků zatížen spotřební daní, vybírá se u tohoto zboží při dovozu dodatečné clo. V
daňovém období 2013/2014 vzrostla sazba spotřební daně na alkohol, cigarety, tabák, plastové tašky v obchodech a na
neekologické zářivky (ze 3 na 4 ZAR na 1 zářivku.) Tradiční africké pivo (craft beer) je ze zdanění vyjmuto. Růst sazby u
vína byl o 20 centů na 2,70 ZAR na 1 litr, u perlivého vína +75 centů na 1 litr. V JAR se dále vybírá poplatek za pohonné
hmoty (Fuel levy), který byl od 1. 4. 2015 zvýšen.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 691,5 700,9 788 883 900

Dovoz 726 833 971 1 057 1 058

Bilance -34,7 -132 -183 -223 -158

Zdroj: Delegace EU v Pretorii na základě dat Daňové a celní správy JAR (SARS)
Doporučujeme: SARS, záložka Customs and Excise, volba v menu Trade Data, přímý odkaz zde

Statistické údaje v této kapitole pocházejí z jihoafrických zdrojů, na rozdíl od kapitoly 4, kde jsou uvedeny údaje dle statistik
MPO ČR/ČSÚ. Ve statistických údajích z různých zdrojů jsou značné rozdíly.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU jako celek je největším obchodním partnerem i investorem v JAR. Podrobné statistiky lze nalézt na stránkách Delegace
EU v Pretorii i ve statistikách členěných podle jednotlivých světových regionů na stránkách ministerstva obchodu a
průmyslu JAR DTI.

Pokud na statistiky nahlížíme podle jednotlivých zemí, a nikoliv podle integračních uskupení, na prvním místě v
obchodních statistikách JAR uvidíme Čínu.

Ze zemí EU dosahují nevyššího obchodního obratu s JAR Německo, dále Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie, Belgie
a Španělsko.

ČR s obratem 7,9 mld. ZAR (podle jihoafrických statistik z r. 2014) je podle tohoto kritéria za uvedený rok na úrovni
srovnatelné s Rakouskem a Finskem, přesahuje Irsko a Dánsko a nedosahuje úrovně Polska (9,7 mld. ZAR). V r. 2014
představoval obchodní obrat ČR s JAR 1,6 % obratu dosaženého EU jako celkem. Obchodní obrat JAR s EU v r. 2014
odpovídal 26,2 % celkového obchodního obratu JAR se světem.

2.3 Komoditní struktura
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K hlavním dovozním komoditám JAR patří ropa a pohonné hmoty, vozidla a originální součástky do motorů (položky
87.03 a 87.04 celního sazebníku), mobilní telefony, léky a přenosné počítače/procesory do 10 kg.

Hlavní položky na straně vývozu jsou uhlí, železná ruda, zlato, platina, chrom, vozidla a katalytické konvertory.

Zdroj: SARS

HS Vývoz %

7110 přírodní či kultivované perly,
drahokamy, polodrahokamy

11,9

7108 zlato minerální paliva, oleje a
produkty z nich

10,1

2701 minerální paliva, oleje a produkty z
nich

6,7

2601 železná ruda 6,2

7202 železo a ocel 6,0

8703 motorová vozidla 5,0

8421 kotle, stroje a zařízení 2,7

2602 manganové rudy a koncentráty a
rudy obsahující železo

2,5

7102 diamanty 1,9

HS Dovoz %

2709 minerální paliva, minerální oleje a
produkty z nich nukleární reaktory,
kotle, stroje a zařízení

13,9

9801 příslušenství - komponenty 6,7

8703 motorová vozidla elektrické stroje
a zařízení

5,0

2710 minerální oleje a bituminozní oleje 4,2
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vozidla

8517 telefonní sady vč. mobilních telefonů 3,7

8471 optické fotografické,
kinematografické aj. přístroje

2,0

8708 díly a příslušenství pro motorová
vozidla

1,5

8443 kopírky 1,3

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V JAR existují tzv. průmyslové zóny (industrial development zones - IDZ) s příznivým režimem pro investory, které se
postupně mění na tzv. zvláštní ekonomické zóny (special economic zones - SEZ). Jedná se o následující existující zóny,
přičemž výhledově budou vznikat další:

Coega (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), East London (Východní Kapsko), Richards Bay (cca 200
km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), OR Tambo (letiště Johannesburg) a
Saldanha Bay (v provincii Západní Kapsko).

Více vč. kontaktů na jednotlivé zóny.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do země od roku 2013 klesá, přičemž v roce 2015 činily 1,5 mld USD, což je nejméně
od roku 2006. FDI byly o celých 74% nižší ve srovnání s rokem předchozím (při poklesu o 31,4% v celoafrickém měřítku).
Rostou naopak investice jihoafrických firem mimo JAR.

Největším investorem v JAR je tradičně Velká Británie (s podílem 45,6%), následovaná Nizozemskem (18,6%), USA (7,2%),
Německem (5,0%) a Čínou (3,1%). Klesají investice do tradičních průmyslových oborů jako např. těžařství, rostou naopak
investice v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a služeb.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční politika JAR po skončení apartheidu a vymanění z mezinárodní izolace vycházela z toho, že rozvoj země je do
značné míry závislý na přílivu zahraničního kapitálu. V zájmu podpory přílivu investic JAR uzavřela celkem 47 bilaterálních
investičních smluv (vč. s ČR - viz kap. 7.1). V roce 1996 byla Ministerstvem obchodu a průmyslu JAR založena společnost
na podporu obchodu a investic „Trade and Investment South Africa“ (TISA), která je dnes součástí ministerstva, podobně
jako agentura pro rozvoj drobného podnikání „Small Enterprise Development Agency“ (SEDA). V jednotlivých provinciích
působí regionální investiční a rozvojové agentury založené přibližně ve stejné době.
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Mezi základní pobídky přílivu nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patřily obvykle daňové prázdniny,
rychlejší odpisy nákladů na stavby a půdu (10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné
programy pro různá odvětví, např. Program na podporu automobilového průmyslu (Motor Industry Development
Program - MIDP). Další konkrétní pobídky jsou součástí pravidelně vyhlašovaných akčních plánů v oblasti průmyslové
politiky (Industrial Policy Action Plan - IPAP).

Vláda JAR nyní přizpůsobuje investiční politiku získaným zkušenostem, s deklarovaným cílem lépe využít zahraničních
investic pro potřeby rozvoje země. V letech 2012–2013 začala oficiální místa JAR dávat na vědomí prozatím především
evropským zemím, že nemají zájem na prodloužení platnosti bilaterálních investičních dohod tzv. 1 generace, tj. z 90. let.
Poté JAR přistoupila k vypovídání většiny těchto dohod, především s evropskými zeměmi, a v r. 2013 byl ministerstvem
obchodu a průmyslu JAR (DTI) předložen návrh tzv. Investičního zákona, kterým by se v budoucnu měly řídit jak investice
domácích jihoafrických subjektů, tak i zahraničních investorů.

Investoři do JAR by si měli být předem mj. vědomi implikací, které má pro jejich záměr v JAR tzv. B-BBEE - viz
specializovaný portál ministerstva obchodu a průmyslu JAR a také kap. 6.6 o veřejných zakázkách.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Pretorii, JAR
Fyzická adresa: 1 Greenpark Estates, 27 George Storrar Drive Groenkloof, Pretoria 0181
Poštovní adresa: PO Box 945 Groenkloof, Pretoria 0027, South Africa
Tel: +27 12 452- 5200
Fax: +27 12 460- 9923
E-mail: Delegation-S-Africa@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/south_africa/index_en.htm

Upozornění: Pracovní den DEU Pretoria v pátek končí ve 13:00.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Relevantní smluvní základ:
• Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi EU a JAR (Trade, Development and Co-operation Agreement, TDCA) -

zakládá strategické partnerství mezi EU a JAR.
• TDCA bude nahrazena tzv. Dohodou o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA) se

skupinou členských zemí Jihoafrického rozvojového společenství SADC vč. JAR, vyjednávání o které bylo ukončeno v
červenci 2014. EPA SADC zatím nevstoupila v platnost.

Vztahy mezi EU a JAR jsou upraveny především Dohodou o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and
Co-operation Agreement - TDCA), která byla podepsána v Pretorii v r. 1999 a vstoupila v platnost 1.5.2004. Od zahájení
předběžného provádění TDCA v r. 2000 se vývoz z JAR do EU zvýšil o 35 % a dovoz z EU do JAR o 20 %. TDCA je v
obchodně-politické oblasti založena na postupném snižování a odstraňování celních sazeb u 90,5 % všech zbožových
položek obchodovaných mezi JAR a EU. Má asymetrický charakter, umožňující rychlejší liberalizaci dovozu jihoafrického
zboží do EU. EU se zavázala do 10 let odstranit postupně cla na 94,9 % položek jihoafrického vývozu do EU a JAR
se zavázala odstranit cla na 86,3 % dovážených položek z EU během 12 let. Průměrná úroveň dovozních cel JAR se do
roku 2012 snížila z 10 % na 5 %.

Z liberalizace dle TDCA bylo na straně dovozu EU vyjmuto 304 položek celního sazebníku, které představují 3,4 %
celkového vývozu z JAR, a naopak JAR vyloučila 120 položek, které představují 10,9 % celkového dovozu do JAR. Na obou
stranách patří do tohoto seznamu především zemědělské položky, jako např. hovězí maso, cukr, mléko, máslo, jedlá
kukuřice, škroby, ale i specifické hutnické, chemické a textilní výrobky. EU dále specifikovala 44 položek (1,7 % celkového
vývozu z JAR), podléhajících režimu částečné liberalizace. Patří sem především řezané květiny, jahody, zavařované ovoce,
vybrané druhy ovocných džusů, víno. Z jihoafrické strany podléhá režimu částečné liberalizace 2011 položek (2,8 %
celkového dovozu z EU), jako např. specifické druhy obuvi (postupné snižování cel na konečných 10 až 20 %), vybrané
druhy dopravních prostředků (postupné snižování cel na konečných 6 až 11 %), specifické druhy oděvů (postupné
snižování cel na konečných 5 až 20 %) a pneumatiky (postupné snižování cel na konečných 10 až 15 %).

Součástí TDCA jsou také Dohody o vínu a lihovinách a Dohoda o rybářství podepsané v Paarlu (JAR) v r. 2002. Řeší
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jednak otázky odstraňování značení výrobků vyráběných v JAR geograficky chráněnými názvy jako port, sherry, grappa a
ouzo během 5 let pro vývoz během 12 let pro trh JAR. Zároveň šlo o zvýšení bezcelní kvóty na dovoz jihoafrického vína
do EU ze 32 mil. litrů ročně na 42 mil. litrů.

V červenci 2014 se podařilo dokončit jednání mezi EU a skupinou členských zemí SADC vč. JAR o Dohodě o
ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC). Dohoda zatím nevstoupila v
platnost. Negociace probíhaly pomalu a obtížně. Proces sjednávání EPA se oproti původním očekáváním zkomplikoval v
řadě zemí a regionů ACP. Konkrétně v jihoafrickém regionu byly problematické např. otázky přístupu na trh a celních
sazeb (kdy vyjednávací pozice ovlivňuje Jihoafrická celní unie SACU.) EPA SADC bude mimo jiné zahrnovat ochranu
geografických označení původu zboží, vč. těch jihoafrických (např. rooibos).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce mezi EU a JAR je součástí dohody TDCA (viz výše, kap. 3.2). Na základě ustanovení TDCA mj.
probíhá pravidelný dialog v řadě oblastí a také každoroční summit EU-JAR.
Financování rozvojové spolupráce mezi EU a JAR převážně patří na straně EU pod tzv. Development Co-operation
Instrument (DCI).

JAR je s výhradami smluvní stranou tzv. Dohody z Cotonou, uzavřené mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně
a zeměmi ACP (Afrika, Karibská oblast a Pacifická oblast) na straně druhé. JAR se netýkají ustanovení Dohody z Cotonou o
ekonomické a obchodní spolupráci (pokryté v případě JAR TDCA, viz kap. 3.2), ale může se účastnit jednání společných
institucích zřízených podle Dohody z Cotonou; jihoafrické firmy se rovněž mohou podílet na dodávkách financovaných z
Evropského rozvojového fondu EU (EDF) ve třetích zemích ACP.
V období 2007-2013 rozvojové financování pro JAR představovalo 980 mil. EUR. Na stránkách Delegace EU v Pretorii
naleznete podrobnosti týkající se priorit obsažených v tzv. Country Strategy Paper (CSP) a Multi-annual Indicative
Programme (MIP), což jsou dokumenty zastřešující konkrétní vypisované projekty:

• podpora udržitelného hospodářského růstu, a to především z hlediska pozitivního dopadu na chudé,
• zlepšení poskytování základních služeb státu chudým občanům a
• podpora good governance.

Po schválení strategických a programových dokumentů na období 2014-2020 budou již předběžně dohodnuté priority
pro předkládání a realizaci projektů následující:

• tvorba pracovních míst,
• vzdělávání, výcvik a inovace a
• podpora kapacit a pro-rozvojového charakteru veřejné správy.

Jedním ze zajímavých programů nejen pro JAR, ale pro celý jihoafrický region, který kombinuje oficiální
rozvojové financování s dalšími zdroji za účelem realizace infrastrukturních projektů, je tzv. IIPSA (Infrastructure
Investment Programme for South Africa) - podrobně zde.

V JAR působí Evropská investiční banka.

Obecně, tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na
webových stránkách Evropské komise EuropeAid.

Více o fondech a nástrojích EU v češtině.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz 543 463 503 521 433

Dovoz 407 316 281 295 253

Bilance 136 148 222 226 180

Údaje v mil. USD
Zdroj: statistiky MPOČR / ČSÚ

Obchodní výměna zaznamenávala v poslední dekádě nárůst. Od počátku 90. let minulého století se obrat vzájemného
obchodu mezi ČR a JAR zvýšil prakticky z „nuly“ na více než 590 mil. USD v roce 2008. Následoval pokles v krizovém r.
2009 v souladu s celosvětovým trendem. V r. 2011 obrat dosáhl prozatímního vrcholu.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodu ČR a JAR je tradičně dosti pestrá. Např. v r. 2012 v komoditní struktuře vývozu z ČR do
JAR výrazně převažovalo několik položek, a to procesory (55,4 mil. USD) a paměťové jednotky (17,5 mil. USD), přístroje
elektronického záznamu (60 mil. USD), různé motory (73,7 mil. USD), čerpadla a kompresory (9 mil. USD), čelní lopatové
nakladače (8 mil. USD), „vozidla, traktory...“ (55,8 mil. USD, z toho převodovky a převodové skříně 36 mil. USD).

Dále byly vyvezeny optické přístroje za 7,3 mil. USD, výrobky ze železa a oceli za 9 mil. USD (konstrukce, tlakové nádoby),
ocel za 8 mil. USD, keramické stavebniky za 4 mil. USD, textilie z chemických vláken za 7 mil. USD, papír za 13 mil. USD,
plasty za 12 mil. USD, nábytek a svítidla za 10 mil. USD, hračky (především stavebnice) za 10 mil. USD, pneumatiky za 15
mil. USD. Rovněž se z ČR do JAR vyvezlo sklo (stolní v hodnotě 1,5 mil. USD, skleněné perličky za 1,26 mil. USD),
chemické organické výrobky (1 mil. USD) a potravinové přípravky (1 mil. USD).

Podstatnou část českého vývozu do JAR tedy tvoří automobilové součástky. V r. 2013 se v komoditní struktuře vývozu
výrazně projevily také osobní automobily.

Na straně dovozu z JAR do ČR hraje také velmi významnou roli komoditní položka stroje a přístroje, konkrétně k čištění
nebo filtrování plynů (101,7 mil. USD) a konvertory pro metalurgii nebo slévárny kovů (46 mil. USD.) Vozidla a traktory
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byly dovezeny v hodnotě 21,5 mil. USD, oxidy vanadu za 5,8 mil. USD, chromové rudy za 3,4 mil. USD, hliník a výrobky
z hliníku za 32 mil. USD, železo a ocel za 11 mil. USD, vlna za 49 mil. USD (ČR byla v r. 2012 po Číně druhým největším
dovozcem jihoafrické vlny) a ovoce za 12 mil. USD (hlavně hrozny a citrusy.) Dovoz jihoafrického vína do ČR měl v r. 2015
hodnotu 3,5 mil. USD.

Zdroj: databáze Zahraniční obchod ČSÚ ČR, www.czso.cz

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

položka Příjmy Výdaje Saldo

Služby 311 348 - 37

z toho: Doprava 218 237 - 19

z toho: Ostatní služby 93 110,9 - 18

z toho: Sl. ICT 4,7 81,8 - 77,1

Zastupitelskému úřadu ČR v Pretorii nejsou známy případy poptávek po českých službách v JAR. Vzhledem ke geografické
vzdálenosti JAR a ČR vidíme šanci na uplatnění na místním trhu spíše specializované služby a to spíše v omezeném
rozsahu.

V posledních letech postupně narůstá počet turistů cestujících z JAR do ČR a dalších zemí regionu (přes 6 tis. ročně a v
průměru stráví v ČR 2,5 nocí).

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V obchodě mezi ČR a JAR se významným způsobem angažují globálně působící firmy a pobočky mezinárodních holdingů.

Vzhledem ke značné vzdálenosti jihoafrického trhu od ČR, jeho relativní náročnosti i neznalosti nejsou české firmy zatím
zpravidla připraveny na vyšší formy spolupráce vyžadující dlouhodobé investice v JAR, a tak jsou konkrétní iniciativy na
jihoafrickém trhu spíše vzácné. V oblasti solární energetiky bylo v JAR zaregistrováno joint-venture firem Decci a
MetGroup (MetDecci). Velvyslanectví je také informováno o několika kancelářích českých firem v JAR.

Jihoafrické kapitálově silné podnikatelské subjekty realizovaly investice v ČR, které se někdy týkají i dalších zemí našeho
regionu (SAB Miller - Plzeňský Prazdroj, Mondi - Papírny Štětí, Naspers - Mall.cz, Bidvest - Nowaco, Steinhoff - Kika).

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR jako členskou zemí EU a JAR platí následující smluvní dokumenty:
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• Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a JAR na druhé straně: Dohoda o obchodu,
rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Cooperation Agreement - TDCA - více viz kap. 3 o vztazích JAR a EU)

• Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) vč.
JAR na druhé straně, tzv. Dohoda z Cotonou (JAR je smluvní stranou s výhradami)

Bilaterální smluvní dokumenty uzavřené mezi ČR a JAR:

• Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (podepsáno 29. 10. 1991, platné
od 1. 12. 1991)

• Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (mezirozortní dohoda podepsaná v r. 1999 a platná od data
podpisu)

• Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministestvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministestvem obrany o
ochraně vojenských utajovaných skutečností (2003)

• Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (bilaterální mezirezortní dohoda podepsaná
v březnu 1995 a platná od data podpisu)

• Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
• Smlouva o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
• Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platnost od 15. 4. 2006)
• Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci (podepsaná 12. 12. 2006)
• Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky

zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany (1999)
• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě (platnost od r. 1993)

Podrobněji na stránkách MZV ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

JAR nepatří mezi priority ČR v oblasti rozvojové spolupráce. Řadí se k tzv. „ostatním“ zemím, kde přicházejí v úvahu pouze
tzv. malé rozvojové projekty realizované zastupitelským úřadem ČR. Takový projekt byl realizován v r. 2011 (dodávka
lůžek do veřejnoprávní nemocnice Prince Mshiyeni Memorial Hospital v provincii KwaZulu-Natal) a v letech 2013–2015
(podpora pracovní výuky ve zvláštní škole Tshegofatsong v Mamelodi).
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

9402 Nábytek lékařský chirurgický Příležitost pro sofistikovanější zdravotnickou techniku v
JAR existuje zejména v soukromém zdravotnictví a
nemocnicích. Změny ve zdravotnictví JAR přinese
připravovaná reforma zahrnující univerzální zdravotní
pojištění. Může se jednat různé zdravotnické produkty,
položka HS 9402 by měla být jedním z nich.

4911 Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj Dovoz do JAR činí 33 mil. USD (0,03% celkového
dovozu), oproti loňskému roku klesá (v r. 2013
84% dovozu roku 2012), jinak kolísá (peak v roce 2009 –
41,6 mil. USD). Potenciál identifikován na základě
průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR
a exportní kompetence.

7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj Potenciál identifikován na základě průniku podmínek
dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.
Dovoz do JAR činí 75,1 mil. USD (0,07% celkového
dovozu), oproti loňskému roku klesá (v r. 2013 88%
dovozu roku 2012), jinak kolísá (peak v roce 2008 –
133,6 mil. USD).Vzhledem k plánům obnovy železniční
infrastruktury (státní firmy PRASA, TRANSNET) lze
předpokládat v příštích dvou letech příležitosti, avšak:
jedná se o státní sektor, na dodavatele budou
uplatněny požadavky BBBEE.

7321 Kamna kotle vařiče aj plynové z železa oceli Dovoz do JAR činí 58,4 mil. USD (0,06% celkového
dovozu) a je stabilní. Potenciál identifikován na základě
průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a
exportní kompetence.

7325 Výrobky lité ostatní z železa oceli Dovoz do JAR činí 53,7 mil. USD (0,05% celkového
dovozu), je poměrně stabilní. Potenciál identifikován na
základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu
ČR a exportní kompetence.

7326 Ostatní železo a ocel Rostoucí dovoz: 173,8 mil. USD. Potenciál identifikován
na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu
ČR a exportní kompetence.
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8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační Dovoz do JAR činí 214,4 mil. USD (0,2% celkového
dovozu), je trvale rostoucí. Významnou složkou skupiny
jsou i produkty pro těžební průmysl, který je v JAR
jedním z nejvýznamnějších odvětví.

8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj Dovoz do JAR činí 175,1 mil. USD (0,17% celkového
dovozu), oproti loňskému roku je rostoucí (v r. 2013
117% dovozu roku 2012). Potravinářský průmysl tvoří
významnou součást ekonomiky JAR. (Pozn.: Tato
skupina obsahuje potravinářské stroje pekařské, na
cukrovinky, cukrovarské, pivovary, maso, ovocné šťávy
apod. JAR dováží všechny tyto stroje.) Potenciál
identifikován na základě průniku podmínek dynamiky
trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

8501 Motory elektrické generátory Dovoz do JAR činí 279,4 mil. USD (0,27% celkového
dovozu), je poměrně stabilní. Příležitost pro české
výrobce kvalitního zboží přiměřené ceny za
předpokladu odpovídajícího marketingu a
soustředěného úsilí. Pozn.: Skupina obsahuje jak
motorky do hraček nebo stěračů (do 37,5 W), tak
motory nad 750 kW, tzn. zcela různé výrobce.

8406 Parní turbiny V JAR je naléhavé rozšíření energetických kapacit,
předpokládá se nutnost obnovy starších elektráren a
také růst podílu nezávislých dodavatelů elektřiny a
menších energetických zdrojů, které doplní generační
kapacitu státního koncernu ESKOM. Pozn.: Ve státních
zakázkách se může uplatnit požadavek na podíl lokální
výroby nebo certifikát BBBEE.

8410 Vodní turbiny V JAR je naléhavé rozšíření energetických kapacit,
předpokládá se nutnost obnovy starších elektráren a
také růst podílu nezávislých dodavatelů elektřiny a
menších energetických zdrojů, které doplní generační
kapacitu státního koncernu ESKOM. Pozn.: Ve státních
zakázkách se může uplatnit požadavek na podíl lokální
výroby nebo certifikát BBBEE.

8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační Dovoz do JAR činí 651,2 mil. USD (0,6% celkového
dovozu), oproti loňskému roku je výrazně rostoucí (v r.
2013 365% dovozu roku 2012). Důvodem tak
markantního růstu je však nárůst generátorů pro větrné
elektrárny (plných 558,3 mil. USD, tj. 85% tohoto
dovozu), které se v ČR nevyrábějí. Dominantním
dodavatelem velkých soustrojí (nad 300 MW) je v JAR
francouzský Alstom, předpokládá se však růst menších
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zdrojů, i vodní elektrárny jsou ve výhledu.

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej Dovoz do JAR činí 185,8 mil. USD (0,18% celkového
dovozu), v posledních třech let významný nárůst.
Významnou roli v dovozech hrají plány obnovy
železničního vozového parku v JAR (státní firmy PRASA
- os. doprava a TRANSNET - nákladní přeprava). Pozn.:
Jde o státní sektor, uplatní se požadavky BBBEE,
lokalizace u vybraných veřejných zakázek. Potenciál
identifikován na základě průniku podmínek dynamiky
trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

V rámci různých HS 4 skupin (např. rypadla, převodovky,
drapáky a rozbíjecí stroje)

Nosné odvětví jihoafrické ekonomiky, v posledních
letech byly odkládany investice do modernizace, které
budou nutné s růstem ceny práce a sociálních
a ekologických požadavků.

8457 Centra obráběcí Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra,
horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu,
ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za předpokladu
odpovídajícího marketingu.

8458 Soustruhy pro obrábění strojů Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra,
horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu,
ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za
předpokladu odpovídajícího marketingu.

8459 Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod. Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra,
horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu,
ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za
předpokladu odpovídajícího marketingu.

8460 Stroje obráběcí pro broušení, lapování, leštění Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra,
horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu,
ČR disponuje potřebnou kompenetcí, potenciál v JAR
existuje za předpokladu odpovídajícího marketingu.

9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny apod.
hygienické výrobky

Vývoz z ČR do JAR vzrostl z 0 v r. 2011 na více než 3 mil.
USD v r. 2012 a ačkoliv poté poklesl na 1,7 mil. v r. 2013,
tak vzhledem k měnícím se spotřebitelským
zvyklostem může jít o položku s perspektivou růstu ve
střednědobém horizontu.

64 Hotely a restaurace V rámci příjezdového cestovního ruchu z JAR do ČR v
posledních letech narůstá počet příjezdů, který překročil
6 tis. v r. 2011. Průměrný počet nocí na návštěvníka z
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JAR je 2,5.

7471 Služby cestovních agentur a tour operátorů Příležitosti v oblasti organizace příjezdového (z JAR do
ČR) i výjezdového (z ČR do JAR) cestovního ruchu.

263 Služby v oblasti výpočetní techniky V JAR existuje trh pro různé podnikatelské služby vč.
softwarových řešení pro podniky.

Aktuální sektorové příležitosti pro JAR

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Pro aktuální informace o akcích koordinovaných CzechTrade Johannesburg nebo Velvyslanectvím ČR v Pretorii prosím
sledujte jejich webové stránky.

V kap. 6.4 je uveden základní přehled nevýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v JAR.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jihoafrický trh se svými charakteristikami přibližuje nejvyspělejším zemím světa, ačkoliv přetrvává určitá dualita, která
plyne z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Na trhu JAR jsou zastoupeny vpodstatě všechny nejvýznamnější
světové firmy a tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem,
které mají zájem nově na trh vstoupit. Profesionalita a solidnost ve vzájemné spolupráci jsou v JAR samozřejmostí. Většina
firem dává přednost jednání bezprostředně s výrobci z důvodu úspory nákladů na prostředníky. U zboží spotřebního
charakteru a zvláště v těch případech, kdy je nutné mít dovozní povolení nebo příslušnou certifikaci pro dovoz, se však
naopak většinou nakupuje u lokálních distributorů/importérů. Řada firem nechce mít zboží na skladech a vytváří tlak na
urychlené vyřizování objednávek.

Zahraniční firma může volit jeden z následujících postupů pro vývoz na trh JAR:
• prodej přes svůj exportní úsek - k akvizici a prodeji zboží využije česká firma vlastního personálu k návštěvám JAR,

buď v rámci účastí na veletrzích a výstavách, nebo obvyklých pracovních cest;
• pověří zástupce v JAR k zajištění obchodu - Convention on Agency in the International Sale of Goods přijatá

UNIDROIT v Ženevě v roce 1983 byla převzata v roce 1987 do jihoafrického práva. Tato konvence stanoví jednotná
pravidla pro mezinárodní obchod prostřednictvím zástupců (agentů);

• pověří distributora v JAR - v tomto případě neexistují žádná statutární pravidla, která by řídila pověření libovolného
distributora k činnosti pro určitou firmu v JAR. Strany mohou volně vstoupit do partnerského vztahu na základě
kontraktu, který určí jejich vzájemné vztahy, případnou exkluzivitu ujednání (zde však doporučujeme opatrnost) a
základnu pro ukončení kontraktu;

• prodá licenci výrobci v JAR, aby vyráběl jeho exportní zboží - zahraniční výrobce může libovolně vstoupit do
kontaktu ohledně navázání výrobní spolupráce s jihoafrickým výrobcem, který má zájem vyrábět a dodávat
licencované zboží. V oblasti ochrany duševního vlastnictví je JAR členem Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO), Dohody TRIPS Světové obchodní organizace (WTO) a signatářem většiny světových ujednání o ochraně
duševního vlastnictví. Ochranu před zneužitím poskytuje řada jihoafrických zákonů

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Převážnou většinu komodit je možno dovážet do JAR volně, pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní
povolení (Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Přehled dovozních i vývozních požadavků
vydává South African Revenue Service (SARS), Customs and Excise.
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Seznam zboží, jejichž dovoz je do JAR zakázán nebo podléhá schválení nebo dovozním kvótám (Consolidated List of
Prohibited and Restricted Imports), naleznete také na stránkách SARS.

Celní tarify je možné najít podle HS kódů na webových stránkách, s použitím odkazu/záložky SACU.

Dovážené zboží podléhá kromě cla i zaplacení DPH (VAT) ve výši 14 %, což je realizováno při vstupu zboží do země.
Dovozce je zodpovědný za všechny celní poplatky i DPH. Při celním odbavení musí dovozce předložit obchodní fakturu,
dopravní doklad (Bill of Lading - B/L s neobchodovatelnou kopií), balicí list a příslušný celní formulář - je doporučováno
předložit dokumenty 3x.

Jihoafrický trh lze stále řadit mezi spíše otevřené trhy, přesto používá čas od času různá ochranářská opatření, jako je
prohibitivní clo, dovozní přirážky či kvóty, antidumpingové clo a nověji též omezení na straně vývozu (viz směrnice o
vývozu kovového odpadu, kdy je vývozce povinen nejprve nabídnout toto zboží k odkupu v JAR za cenu o 20 % nižší než
je tržní cena, více viz např. následující článek v tisku).

V r. 2003 byla zahájena činnost International Trade Administration Commission (ITAC - Správní komise pro mezinárodní
obchod - dříve Board of Tariffs and Trade), která má za cíl zjednodušení ochrany proti nekalé konkurenci (antidumping,
zvláštní opatření na ochranu trhu), urychlení změn celních tarifů požadovaných jihoafrickými podnikateli a zefektivnění
činnosti dřívějšího BTT. Je zaměřena na činnosti v rámci celní unie SACU, která vytvoří Tariff Board (Celní rada), jejímiž
členy bude ITAC i její partneři z dalších členských zemí SACU.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

JAR má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Tento systém umožňuje
následující právní formy podnikání:

• Společnost (Company) - pravidla pro založení společnosti a její registraci v JAR, jakož i pro registraci pobočky
zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR, jsou stanoveny v zákoně „Companies Act“. Původní zákon z r. 1973 byl v
r. 2008 nahrazen novým, který vstoupil v platnost 1.5.2011. Zákon rozeznává dvě základní formy společností:
neziskové (NPC) a zakládané za účelem zisku. Ty druhé se dále dělí na společnosti soukromé (private - Pty Ltd),
veřejné (public - Ltd), společnosti s osobním ručením (Personal Liability Companies - Inc) a na státem vlastněné
společnosti (SOC Ltd.). Registrace kanceláře zahraniční firmy za účelem podnikání v JAR (registered office of an
external company) je povinná v případě, že v JAR vyvíjí aktivity vymezené v sekci 23 zákona, a týká se i neziskových
organizací.

• Uzavřená společnost (Close Corporation - CC) - byla velmi podobná „Company“. Na základě zákona z r. 2008 není
již možné tuto právní formu nově registrovat. Firmy založené ve formě CC před tímto datem však mohou dále
existovat.

• Družstvo (Cooperative)
• Partnerství (Partnership) - jedná se o obchodní spojení mezi dvěma či více osobami, nebo společnostmi. Neexistuje

formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“. Může mít alespoň dva, ale ne více než 20 partnerů.
Joint-venture je uznán podle jihoafrického práva jako „Partnership“ pro určitý účel nebo transakci. „Partnership“ není
zdaněn a tudíž každý partner je zdaňován individuálně. Ačkoliv nejsou dány formality pro vytvoření „Partnership“, je
samozřejmě důležité, aby partneři vstoupili do svých práv a závazků na základě dohody, která by určila i jejich podíly
v jejich partnerství.

• Sole trader - samostatný podnikatel.

Při zvažování vhodné formy přítomnosti na trhu a k realizaci podnikatelského záměru v JAR doporučujeme využít právní
pomoci místních specializovaných poradenských firem.
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Zahraniční firma zvažující vstup na jihoafrický trh má v zásadě na vybranou, zda založí jihoafrickou dceřinnou společnost,
nebo zaregistruje svou pobočku, jejíž představitel bude v JAR vystupovat jménem dané zahraniční firmy (external
company). Toto rozhodnutí má dopady v daňové oblasti, z hlediska potřebných (pracovních) povolení aj.

Při založení výrobní společnosti, ať již formou joint-venture nebo 100% vlastněnou zahraničním subjektem, je třeba mít
na zřeteli, jaký bude tato společnost potřebovat stupeň B-BBEE (viz dále) s ohledem na povahu odběratele vyrobeného
zboží (pro státní či soukromý sektor, pro soukromou firmu, která je však dodavatelem do státního sektoru apod.) Jistým
problémem jihoafrického průmyslu všeobecně je nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Pokud má cizinec zájem o podnikání v JAR jako sole trader, musí předtím získat příslušné vízum/podnikatelské povolení
(business permit - viz kap. 6.9 a 6.10).

Doplňující souborové informace (872 kB)

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti jihoafrického trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů
úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na
vysoké profesionální úrovni.

V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v celostátních denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány
jednotlivými profesními svazy. Dále existuje možnost inzerce v rámci větších regionálních obchodních komor (např. JCCI,
CCCI - seznam ve druhé polovině stránky zde) popř. specializovaných portálů.

První příležitostí pro úvodní seznámení se s trhem může být průzkumná návštěva oborového veletrhu. V případě vážného
zájmu o trh je vhodná aktivní účast v roli vystavovatele na oborovém veletrhu či výstavě, kdy aktivní přítomnost firmy
hraje referenční roli. Rozhodně však lze vždy doporučit průzkum potenciálních partnerů před veletrhem s jejich
následným adresným pozváním na stánek, protože v JAR má osobní setkání a jednání nedocenitelnou hodnotu.

V JAR se koná většina mezinárodních veletrhů v jihoafrickém regionu, takže níže uvedený přehled je relevantní i
pro sousední země. Seznam není úplně vyčerpávající. Zdrojem dalších informací může být vládní portál nebo např. tento
přehled: Event Eye - Trade Shows, Exhibitions, Conferences & Business Events Worldwide.

• Mining Indaba - klíčová každoroční konference a veletrh v oboru těžebního průmyslu, Kapské Město, únor, více
informací

• Retail Africa - maloobchod a platební systémy, Johannesburg – Sandton Convention Centre, březen, více informací.
• Propac Africa - balení a zpracování potravin, potisk, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, březen, více informací.
• Decorex - dekorace a interiérový design, celkem 3x ročně na různých místech, tj.v Johannesburgu, Durbanu a

Kapském Městě, více informací.
• Huntex - lovecké zbraně a vybavení, outdoor, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, duben, více informací.
• NAMPO Harvest Day - NAMPO Agricultural Show - zemědělská technika, provincie Free State, Bothaville,

NAMPO Park, květen, více informací.
• Africa Health - zdravotnictví, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, květen, více informací.
• Africa Utility Week - AUW - vodohospodářstvía energetika, čištění odpadních vod, udržitelná energetika, veřejné

služby, Kapské Město, květen, více informací.
• SA Industry & Technology Fair - zastřešuje několik výstav pro průmyslově-technologické obory vč. např.
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vodohospodářství, Johannesburg - výstaviště Gallagher, Midrand, květen, více informací (stránky pořadatele).
• Automechanika JHB, automobilový průmysl, aftermarket, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, květen, více

informací.
• Africa Rail, Aviation Festival - konference a výstava o dopravě a infrastruktuře - železniční, letecké a námořní,

Johannesburg – Sandton Convention Centre, červen nebo červenec, více informací.
• Africa Big 7 - potravinářství + navazující a související obory, souběžně se všeobecným veletrhem

SAITEX, Johannesburg, červen/červenec, více informací.
• Land Forces Africa, Disaster Management Africa - zbrojní průmysl, bezpečnostní a záchranářské obory, Pretoria,

1x za dva roky, červenec, více informací.
• Afriwater - vodohospodářství a environmentální technologie, odpadové hospodářství, Johannesburg - Expo Centre

Nasrec, září, více informací (nejde o stránky veletrhu, pouze informace o něm).
• Bauma Africa - stavební stroje a materiály, těžební stroje, Johannesburg – výstaviště Gallagher, Midrand, září, více

informací.
• TransAfrika - doprava, infrastruktura a investice, Johannesburg - Nasrec Expo, říjen, více informací.
• Motor Show JHB - automobilový průmysl, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, říjen 1 x za dva roky (2015), více

informací.
• Chem Expo Africa - chemický průmysl a jeho aplikace pro farmaceutický, kosmetický, textilní aj. sektory; biotech a

úprava vody, Johannesburg – Sandton Convention Centre, listopad (pozn.: 2013 - první ročník), více informací.
• Interbuild - stavebnictví a příbuzné obory, Johannesburg – Expo Centre Nasrec, srpen 1 x za dva roky (2016), více

informací.
• Electra Mining - referenční veletrh pro těžební průmysl, strojírenské a elektro-subdodávky, Johannesburg – Expo

Centre Nasrec, září x za dva roky (2016), více informací.
• Africa Aerospace and Defence (AAD) - obranný a letecký průmysl, ABD Waterkloof, Centurion (Pretoria), září 1 x za

dva roky (2016), více informací.
• South African Automotive week - SAAW - aftermarket, Johannesburg - Gallagher, říjen 1x za dva roky (2016), více

informací.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Odkaz k tématu: Companies and Intellectual Property Commission CIPC (dříve CIPRO).

Problematiku ochrany duševního vlastnictví v JAR upravuje celá řada zákonných norem: Patents Act (zák. č. 57/1978 Sb.);
Trade Marks Act (zák. č. 194/1993 Sb.) a Design Act (zák. č. 195/1993 Sb.). Výše uvedené zákony upravují zejména
registraci patentů, ochranných známek a designu v JAR, a to jak pro občany JAR, tak i pro občany z jiných zemí.

Pro ochranu autorských práv byl přijat v roce 1978 Copyright Act (zák. č. 98/1978 Sb.), který upravuje ochranu autorských
práv jak pro jihoafrické autory, tak pro zahraniční autory, jejichž díla jsou publikována, resp. prezentována na území JAR.

Ochranu obchodních značek zboží prodávaného na území JAR upravuje Merchandise Marks Act (zák. č. 17/1941 Sb.).
Práva umělců jsou chráněna zákonem Performer's Protection Act (zák. č. 11/1967 Sb.).

JAR přistoupila k mezinárodní dohodě, která byla podepsána v průběhu konání Uruguayského kola GATT, tzv. Dohodě
TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V oblasti patentového práva existuje mezinárodní dohoda známá jako Patent Cooperation Treaty (PCT) podepsaná ve
Washingtonu 19. června 1970. Z důvodu své tehdejší mezinárodní izolace JAR k této dohodě přistoupila až roku 1996
(kdy byl v nové ústavě zakotven článek 231 odst. 2, ve kterém JAR přistupuje k dohodě PCT - zák. č. 108/1996 Ústava).
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Legislativa v JAR nověji odráží také trend ochrany tradic, např. tradiční medicíny, jako duševního vlastnictví původních
obyvatel (Traditional, Indigienous Knowledge).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky v JAR procházejí vývojem s ohledem na snahu o tzv. lokalizaci, jejímž cílem je tvorba pracovních míst a
rozvoj kapacit domácího průmyslu, byť při formálním dodržení závazků vůči WTO (JAR však není signatářem Dohody
WTO o státních zakázkách - GPA).

Účast na veřejných soutěžích je upravena zákonem „State Tender Board Act“ (1968, ve znění pozdějších novel). Tendry
jsou z velké části zveřejňovány prostřednictvím Státní rady pro veřejné soutěže (State Tender Board) ve věstníku State
Tender Bulletin, jakož i v některých periodikách. Věstník je zveřejňován i na internetových stránkách Ministerstva financí.
Na této stránce je mimo Bulletinu zveřejněna i příslušná dokumentace pro účast na tendru a seznam výherců jednotlivých
tendrů.

V 90 % případů je však časově nemožné tímto způsobem získat kontrakt, protože jsou tendry publikovány s krátkou
lhůtou na prezentaci nabídky, což nevytváří dostatečný prostor pro její přípravu. Daleko důležitější je být přítomen na trhu
a vhodnými kontakty znát podmínky tendru dávno před jeho vyhlášením. Podstatným faktorem ovlivňujícím účast na
výběrových řízeních je i korupce státní správy.

Od 7.12.2011 musí firmy, ucházející se o veřejné zakázky v JAR, předložit Certifikát B-BBEE (Broad-Based Black
Economic Empowerment). Nejdříve BEE, posléze B-BBEE, je vládní program, který byl v JAR zaveden v rámci přechodu
země od apartheidu k více inkluzivní ekonomice, s cílem změnit nerovnosti ve vlastnictví, managementu a kontrole nad
finančními a ekonomickými zdroji ve prospěch většiny. B-BBEE má zpřístupnit příležitosti k ekonomickému uplatnění těm
skupinám obyvatel, které byly v minulosti znevýhodněny.

V praxi firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, potřebují certifikát B-BBEE odpovídajícího stupně (level). Tento
certifikát vystavují buď akreditované verifikační agentury nebo zaregistrovaní auditoři-držitelé povolení Nezávislé
regulační rady auditorů (IRBA). Na menší podnikatelské subjekty, jejichž roční tržby nepřevyšují 5 mil. ZAR, se B-BBEE
požadavky nevztahují, musí se však prokázat tzv. Certifikátem pro mikro-podniky (Extempted Micro-Enterprise
Certificate), který získají od zaregistrovaného auditora nebo účetního.

Obecně jsou v JAR u velkých kontraktů (přes 51 000 EUR) rozhodnutí o vítězi veřejné soutěže přijímána na základě
bodového systému, kdy 90 bodů představuje cena a 10 bodů B-BBEE status. U menších kontraktů daný poměr váhy
kritérií představuje 80:20.

Vybraných sektorů se týkají nová pravidla preferenčních veřejných zakázek. Na tento předpis navazuje seznam sektorů
vytipovaných pro místní zadávání veřejných zakázek, tzv. „local procurement“. Seznam může jihoafrickými úřady čas od
času měněn podle aktuálních potřeb. Podrobněji viz stránky ministerstva obchodu a průmyslu JAR (DTI) a také databáze o
přístupu na trhy (Market Access Database, MADB) na stránkách EU: MADB. V těchto vybraných a zveřejněných sektorech
mohou jihoafrické úřady vypisovat veřejné zakázky pouze na místní produkci, kdy je podíl vyžadované místní přidané
hodnoty stanovován pro každý sektor individuálně a pohybuje se v rozmezí od 35 % do 100 %.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v JAR, je užitečné využít poradenské asistence místní
právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. V JAR jsou dva druhy právních
kanceláří - advokáti (Advocates), kteří mohou zastupovat klienta u každého soudu, a právní zástupci (Attorneys), kteří
mohou vystupovat u všech nižších soudů JAR a mohou získat právo předstoupit u vrchních soudů. Advokáti jsou sdruženi
v „BAR Associations“, právní zástupci v „Law Society of South Africa“, která koordinuje činnost nezávislých právních
společností právních zástupců v každé provincii. Nutno poznamenat, že právní služby jsou poměrně finančně nákladné.
Podle povahy věci a seniority právního zástupce se hodinové sazby pohybují od 1200 ZAR do 2700 ZAR, u renomovaných
právníků mohou být i vyšší. Vymahatelnost práva je poměrně dobrá, ale velmi zdlouhavá a tím prodražuje právní služby.

U velkých firem je obvyklý systém „vendor listu“ (seznamu akceptovaných dodavatelů), na který je občas problematické se
dostat. Seznam podléhá vnitrofiremní schvalovací proceduře na základě stanovených kritérií a informací o dodavateli.
Proto je někdy vhodnější zboží prodat přes distributora, který již na „vendor listu“ daného odběratele je. Pokud odběratel
ze své strany vystupuje v roli dodavatele pro státní firmu, může být požadována certifikace na určitý stupeň BEE. I v tomto
případě může do hry vstoupit jako mezičlánek distributor, který certifikátem BEE požadované úrovně již disponuje.

JAR uplatňuje určitá pravidla pro mezinárodní platební styk (exchange controls), na jejichž uplatňování dohlíží centrální
banka - Reserve Bank of South Africa. Na stránkách centrální banky jsou také uvedeny ty subjekty (komerční banky), které
mají oprávnění mezinárodní platební styk provádět. Bankovní účet v JAR si však nemůže založit nerezident.

U velkých zavedených firem je riziko neplacení za dodané zboží poměrně nízké. Přesto i v JAR jsou stále častější případy
vylákání zboží, které není nikdy zaplaceno. Doporučujeme proto před uskutečněním obchodu stanovit vhodné podmínky
snižující toto riziko. Ze zkušeností vyplývá nutnost zvýšené obezřetnosti v případě obchodních partnerů s vyšším stupněm
BEE certifikátu. Je poměrně obvyklé požadovat částečnou platbu předem (i 70 %), s úplným zaplacením při dodání zboží,
lze však určitě doporučit i další mluvní zajišťovací mechanismy, jako vydání dokumentů či certifikátů nebo přílet technika
pro uvedení stroje do provozu až po úplném zaplacení apod. Při opakovaných dodávkách je nutné sledovat průběh
placení a vázat další dodávku na zaplacení předchozí; dochází často ke zpožďování v průběhu dodávek.

Přes výše uvedené lze však konstatovat, že JAR má výrazně lepší platební morálku než mnohé další země Subsaharské
Afriky a i bankovní systém je robustní, sofistikovaný a funkční (je však nutno pamatovat na výše uvedená omezení
v devizové oblasti, která se vztahují na rezidenty JAR).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

JAR patří k zemím s relativně vysokou úrovní kriminality a ani internet není bohužel v tomto ohledu výjimkou. Rozsah
finančních ztrát způsobených každoročně podvody na internetu v JAR je v místních médích označován za „národní krizi“.
Jde o druh organizovaného zločinu, který má i mezinárodní přesah. Internetové podvody mohou mít mnoho různých
forem, např. falešné výhry v soutěžích a loteriích a domnělá dědictví. Může se ale jednat i o falešné exportéry komodit
nebo jiného zboží. Je proto nutné obezřetné chování, zejména pokud s místním podnikatelským prostředím nemáte
zkušenosti a chystáte předpokládaný obchodní kontakt v JAR navázat na dálku prostřednictvím internetu, vč. globálních
obchodních serverů (Alibaba apod.), e-mailu apod.

Více informací o internetovém zločinu v Africe. V češtině obecně o typech internetových podvodů více viz server.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
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Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů.

JAR má 11 úředních jazyků, pro běžné dorozumění i kontakt s úřady však potřebujete angličtinu.

Přehled státních svátků

• 1. ledna New Year Day
• 21. března Human Rights Day
• Velký pátek (Good Friday)
• Pondělí velikonoční
• Family Day
• 27. dubna Freedom Day
• 1. května Workers Day
• 16. června Youth Day
• 9. srpna National Womens Day
• 24. září Heritage Day
• 16. prosince Day of Reconciliation
• 25. prosince Christmas Day
• 26. prosince Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem.

Obvyklá pracovní doba je od 8:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9:00 do 17:30.
Existují obchody s prodlouženou nebo 24-hodinovou pracovní dobou (je jich velmi málo). O víkendu má většina obchodů
omezenou otevírací dobu: v sobotu do 15:00 nebo 17:00, v neděli je většinou zavřeno s výjimkou nákupních středisek
(malls), kde je dopoledne ještě otevřeno (do 14:00).

Je třeba počítat s tím, že ve většině případů neuspějete se sjednáním schůzky v sobotu, v neděli nebo ve svátek.

Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9:00 do 16:00 hod., v sobotu zpravidla do 11:00 hod.

Je nutné mít na zřeteli následující skutečnosti:

• Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech
větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v
osamělých nebo neznámých místech, zejména v podvečerních a večerních hodinách.

• Veřejná doprava tak, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových
linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak neexistují jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy
používat. Není bezpečné použití příměstské vlakové dopravy. Naopak se osvědčuje nové vlakové spojení Gautrain
mezi Johannesburgem, mezinárodním letištěm O.R.Tambo a Pretorií.

• Přesuny v JAR se řeší autem, hotelová recepce doporučí bezpečnou taxi službu nebo autopůjčovnu. Jezdí se vlevo.
Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen
částečně, zejména nutná ostražitost ve městech na křižovatkách. Při delších cestách jsou pro oddech a
občerstvení vhodné čerpacích stanice pohonných hmot, kde můžete být pozitivně překvapeni vybaveností a čistotou.
Není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná).

• Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního
Parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno se, zejména v období dešťů (říjen - duben), vybavit
účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné
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intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (20 a více).
• V JAR je vysoké procento populace nakaženo HIV a také TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména při styku s

krvácivými poraněními.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

V květnu 2014 vstoupily v účinnost nové prováděcí imigrační předpisy Jihoafrické republiky, kdy až na výjimky dříve
vydávaná povolení (permits) nahradila víza (visas).

Krátkodobý pobyt (Visitor's Visa)

Pro občany ČR a držitele všech druhů cestovních dokladů ČR nadále platí bezvízový styk pro pobyt v JAR do 90 dnů za
turistickým nebo tranzitním účelem (pozn.: je však vždy nutno se před cestou informovat na Velvyslanectví JAR v Praze na
aktuální pravidla a požadavky, kontakty; od poloviny r. 2015 mají být např. ze strany JAR uplatňována nová pravidla
týkající se cestování nezletilých dětí). V případě vycestování z JAR do jiné země v této 90denní lhůtě a návratu zpět do
JAR, je nově omezena doba pobytu na území JAR datem platnosti původně uděleného krátkodobého pobytu, který byl
umožněn při prvním příjezdu do JAR. Pokud tato lhůta již vypršela, bude držiteli cestovního pasu umožněn nový vstup do
země, avšak maximálně na dobu 7 dní. Další 90denní pobyt v JAR bude poskytnut pouze v případě nového vstupu ze
země trvalého pobytu. (Cílem tohoto opatření má být zabránit zneužívání délky pobytu na území JAR, kdy řada
návštěvníků pouhým vycestováním do některé z okolních zemí získala nové 90denní bezplatné návštěvnické vízum).

V případě překročení délky pobytu v JAR bude nově dotyčná osoba označena za nežádoucí, a to na dobu jednoho roku
v případě překročení pobytu do 30 dnů, anebo až na 5 let, pokud bude pobyt překročen o více než 30 dnů.

Podání žádosti o vízum

Pokud daný typ cesty do JAR vyžaduje vízum, musí být nově žádost o jeho udělení učiněna výhradně osobně na
Zastupitelském úřadě JAR, nikoliv v zastoupení jiné osoby.

Podnikatelská víza (Business Visa)

Žadatelé o podnikatelské vízum musí nově doložit, že alespoň 60 % jejich zaměstnanců má občanství JAR, případně trvalý
pobyt alespoň po dobu 12 měsíců. Žadatelé zároveň musí předložit doporučující dopis vydaný ministerstvem obchodu a
průmyslu (Department of Trade and Industry – DTI). Zatímco doporučující dopis se dříve vztahoval pouze na žadatele
v určitých sektorech a investice s nízkým kapitálem, nově se týká všech žádostí. Existují požadavky na výši vstupního
kapitálu.

Studijní víza (Study Visa)

Nebudou udělována za účelem studia jazykových kurzů v JAR. Studijní povolení lze nově získat pouze za účelem studia na
uznané instituci poskytující terciární vzdělávání (např. univerzita), a to maximálně na 8 let. Jejich držitel může vykonávat
pracovní činnost v rozsahu 20 hodin týdně.

Partnerská víza
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Partnerská víza jsou nově udělována v případě, že partnerský vztah mezi osobami trvá alespoň dva roky (dříve 5 let), a to
na základě ověřeného úředního dokumentu, který tuto skutečnost potvrzuje. Pokud se jedná o vztah uzavřený mezi cizími
státními příslušníky mimo území JAR, postačí úřední dokument, který vydala příslušná zahraniční instituce.

Pracovní víza

Pracovní víza v kategorii obecných pracovní povolení a víz pro nedostatkové profese jsou nyní vystavována na dobu 5 let.

Obecná pracovní povolení (General Work Permit)

Nové předpisy zpřísňují udělování obecných pracovních povolení. Vedle povinného uznání kvalifikace ve formě SAQA
certifikátu, který žadateli vystaví South African Qualifications Authority (instituce pověřená uznáváním vzdělání a
profesních zkušeností), je povinné předložení certifikátu ministerstva práce (Department of Labour). Certifikát pak
dokládá, že potenciální zaměstnavatel nenalezl vhodného uchazeče mezi občany JAR nebo držiteli trvalého pobytu v JAR,
jejichž kvalifikace odpovídá zkušenostem žadatele o pracovní povolení. Pozn.: V minulosti trvalo získání tohoto certifikátu i
několik měsíců.

Víza pro nedostatkové profese (Critical Skills Work Visa)

Nad rámec požadavků platných pro udělení obecného pracovního povolení, je vyžadováno i potvrzení kvalifikace žadatele
některou z profesních organizací, která byla uznána SAQA. V některých případech je vyžadováno i potvrzení žádosti o
registraci v rámci příslušné registrované profesní organizace, případně další požadavky.

Víza pro vnitrofiremní přesun (Intra-company Transfer Visa)

V souladu s mezinárodními standardy jsou nyní tato víza udělována na dobu 4 let. Vízum nelze prodloužit. Žadatel musí
být zároveň zaměstnán v zahraniční pobočce alespoň po dobu 6 měsíců.

Korporátní pracovní povolení (Corporate Work Visa)

Podmínky pro tento typ víza nadále vyžadují potvrzení ministerstva práce a ministerstva obchodu a průmyslu a jsou nově
udělována na 3 roky (dříve 5 let). Zaměstnanci s tímto vízem si nemohou vízum prodloužit nebo jej převést v rámci jiné
kategorie víz. Stejně jako předcházející typ víza, žádost rovněž vyžaduje certifikát SAQA uznávající kvalifikaci a registraci
v profesní organizaci.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud se cizinec hodlá přistěhovat do JAR a zahájit podnikatelské aktivity, tzv. Přistěhovalecký zákon 13/2002 ve znění
pozdějších novel vyžaduje, aby pro získání povolení k podnikání (business permit) předložil podnikatelský záměr
(business plan), v rámci kterého hodlá investovat v JAR základní kapitál v určité výši a v předepsané struktuře, doložil
záměr zaměstnat určitý počet občanů (rezidentů) JAR a splňovat další podmínky. Pokud oblast podnikání spadá do
některého z prioritních sektorů, lze požádat o snížení nároku na investovaný základní kapitál. V květnu 2014 začal
platit nový prováděcí předpis (regulations) k Přistěhovaleckému zákonu, který přinesl změny v oblasti pracovních
povolení a zpřísněné uplatňování vízového režimu (podrobněji v kap. 6.9).
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Pokud investor hodlá zaměstnat další cizince, musí pro ně prostřednictvím velvyslanectví JAR požádat o
pracovní vízum. JAR rozeznává několik typů pracovních víz s odlišnými náležitostmi a podmínkami, viz kap.
6.9. Zaměstnavatel zpravidla musí doložit, že na daná pracovní místa byl proveden pokus o akvizici v JAR (kopie inzerátů
nebo zpráva zaměstnavatelské agentury) a že v JAR nejsou vhodní kandidáti. Zaměstnanec musí předložit důkazy o
odpovídající kvalifikaci a také projít zdravotními testy. V případě vyslání v rámci firmy jsou nutné také pracovní popisy
konkrétních pozic a platové náležitosti. Velké zahraniční korporace v JAR mohou požádat o tzv. rámcové korporátní
pracovní povolení, na základě kterého jsou pak jednotlivé žádosti o obecné pracovní povolení vyřizovány za
zjednodušených podmínek.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s
bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně
vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům
cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.
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7. Kontakty
Obsah neuveden

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria(at)embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria

Velvyslanec: JUDr. Michal Král

Ekonomický úsek: Luboš Veselý
tel.: 0027-12-431 2385
e-mail: Commerce_Pretoria(at)mzv.cz

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu
357 Rivonia Boulevard, Rivonia, Johannesburg
poštovní adresa: P. O. Box 3520, 2128 Rivonia, Republic of South Africa
tel.: +27 11 519 0902
mobil: +27 79 041 9187
e-mail: johannesburg@czechtrade.cz
web: www.czechtrade-sa.co.za/contact
Ředitel: Petr Haramul

Česká centra, CzechInvest a CzechTourism nejsou v JAR zastoupeny.
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Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňové volání:
• Tel. č. 10 177 - záchranná služba a hasiči
• Tel. č. 10 111 - policie

Výše uvedená čísla pro tísňová volání jsou celonárodní. Hlavní municipality v JAR mají navíc další lokální čísla.

Mobilní telefon (všichni operátoři JAR)
• Tel. č. 112 - operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.

7.4 Internetové informační zdroje

• Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR - www.thedti.gov.za
• Portál státní správy (všechna ministerstva) - www.gov.za
• Daňový a celní úřad: South African Revenue Service (SARS) - www.sars.gov.za
• Statistický úřad - www.statssa.gov.za
• Regionální investiční a rozvojové agentury (přehled) -

www.southafrica.info/business/investing/help/provinceagencies.htm
• Ekonomické přehledy jednotlivých provincií JAR: Global African Network www.gan.co.za (doporučujeme jako kvalitní

zdroj informací o hlavních sektorech a hráčích na trhu)
• Obchodní rejstřík JAR vede Companies and Intellectual Property Commission (CIPC, dříve CIPRO) - www.cipc.co.za
• South African Institute of Intellectual Property Law - www.saiipl.org.za

Vybrané podnikatelské komory a organizace:

• Afrikaanse Handelsinstituut - www.ahi.co.za
• South African Chamber of Commerce and Industry - www.sacci.org.za
• Chamber of Commerce and Industry (Johannesburg) - www.jcci.co.za
•
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Cape Chamber of Commerce and Industry - www.capechamber.co.za
• Durban Regional Chamber of Business - www.durbanchamber.co.za
• The National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) - www.naamsa.co.za

Veletrhy, výstavy, konference:

• konference v JAR - www.saconference.co.za
• seznam výstav (Exhibition Association of South Africa) - www.exsa.co.za
• South African Association for the Conference Industry (SAACI) - www.saaci.co.za
• Kagiso Exhibitions - www.saitex.co.za
• Reed Exhibitions - www.thebereed.co.za

Právní systém a služby:

• Law Society of South Africa - www.lssa.org.za
• Society of Advocates of South Africa - www.pretoriabar.co.za

Finanční trhy a bankovnictví:

• Ministerstvo financí JAR - www.treasury.gov.za
• South African Reserve Bank (centrální banka) - www.resbank.co.za
• Banking Association South Africa - www.banking.org.za
• Johannesburg Stock Exchange - www.jse.co.za

Média

• Přehled na stránkách MZV ČR
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