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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

Název státu:
• Jordánské hášimovské království (česky)
• al-Mamlaka al-urdunníja al-hášimíja (arabsky)
• The Hashemite Kingdom of Jordan (anglicky)
Informace o Jordánsku:
• Rozloha: 89 342 km

2

• Hlavní město: Ammán (4 mil. obyvatel)
• Úřední jazyk: arabština, používání angličtiny je velmi rozšířené
• Státní svátek: 25. květen (výročí vyhlášení nezávislosti v r. 1946)
• Vznik státu: nezávislost 25. 5. 1946, po připojení části Palestiny (tzv. Předjordánska) byl v prosinci 1948 vyhlášen

vznik Jordánského hášimovského království
• Státní zřízení: konstituční monarchie
• Hlava státu: král Abdulláh II. bin al-Husajn (Abdullah II. bin Al-Hussein), na trůn nastoupil 7. února 1999
• Peněžní jednotka: jordánský dínár (JOD)=1000 filsů; 1 USD=0,7088 JOD (fixní kurs)
• Navázání dipl. styků: s ČSSR 11. 4. 1964
• Velvyslanec ČR: Petr Hladík, pověřovací listiny předal 3. 12. 2013
• Velvyslanec Jordánska: Husám al-Husajní, sídlící ve Vídni, pověřovací listiny předal 18. 3. 2014
• Předseda vlády: Abdalláh Nusúr (Abdullah Ensour), jmenován do funkce 11. října 2012. Potvrzen 9. března 2013 – po

všeobecných volbách.
Složení vlády:
• Předseda vlády a ministr obrany: Dr. Hani Mulki
• Místopředseda vlády pro služby a ministr školství Mr. Omar Razzaz
• Místopředseda vlády a ministr zahraničních a krajanských věcí: Mr. Ayman Safadi
• Ministr vnitra: Mr. Ghaleb Zu´bi
• Ministr vodního hospodářství a zavlažování: Dr. Hazem Al Nasser
• Ministr vyššího vzdělání a vědeckého rozvoje: Mr. Adel Tweisi
• Ministr plánování a mezinárodní spolupráce: Imad Fakhoury
• Ministr životního prostředí: Dr. Yaseen Khayyat
• Ministr financí: Mr. Omar Malhas
• Ministr politických a parlamentních záležitostí: Eng. Musa Maaytah
• Ministryně turistiky a památek: Mrs. Lina Annab
• Ministr práce: Mr. Ali Ghezawi
• Ministr pro municipální vztahy: Eng. Walid Al Masri
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• Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Dr. Ibrahim Saif
• Státní ministr pro vztahy s médii a pro komunikace: Dr. Mohammad Hussien Al Momani
• Ministr sociálního rozvoje: Mr. Wajih Azaizeh
• Ministr veřejných prací a bydlení: Eng. Sami Halaseh
• Ministr spravedlnosti: Dr. Awad Mashagbeh
• Ministr zdravotnictví: Dr. Mahmoud Sheyyab
• Státní ministr pro záležitosti předsedy vlády: Mr. Mamdouh Abbadi
• Ministr pro islámské záležitosti: Dr. Wael Arabiyat
• Ministr kultury: Mr. Nabih Shuqum
• Ministr dopravy: Mr. Hussein Al Souob
• Ministr zemědělství: Khaled Hneifat
• Ministr průmyslu, obchodu a zásobování: Mr. Yarub Qudah
• Ministr vysokého školství a vědeckého výzkumu: Dr. Adel Tweisi
• Ministryně informatiky a komunikačních technologií: Mrs. Majd Shweikeh
• Ministr mládeže: Mr. Hadithah Khreisha

Země se člení na 12 provincií, tzv. „governorátů"

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

• Počet obyvatel: 9,5 mil. (listopad 2015), z toho 1,26 mil. syrských uprchlíků
• Růst populace: cca 2,2 %
• Další velká města: Irbid (780 tis.), Zarqá (661 tis.), Salt (290 tis.), Mafraq (190 tis.)
• Obyvatelstvo: převážně arabské (98 %), cca 65 % arabského obyvatelstva je palestinského původu
• Náboženství: státním náboženstvím je islám sunnitského směru (92 % obyvatel), cca 6 % křesťané, 2 % šíité a

drúzové

Z celkového počtu 9,5 milionu obyvatel Jordánska tvoří Jordánci řádově 6,6 milionu, přičemž ne-Jordánců, kteří mají v
zemi trvalé bydliště, je 2,9 milionu, což představuje 30,6 procent celkové populace. Syřané tvoří 46 procent
ne-jordánského obyvatelstva žijícího v království a 13,2 procent celkové populace. Z celkového počtu 1,26 milionu Syřanů
v království žije ve čtyřmilionovém Ammánu 436 tisíc. Egypťanů je v zemi 636 tisíc, z toho 390 tisíc v hlavním městě; 634
tisíc Palestinců je bez jordánského občanství. Přistěhovalectví je v Jordánsku dlouhodobým trendem – mezi lety 2004 a
2011 přibývalo díky imigraci obyvatelstvo ročně průměrně o 5,3%, z toho Jordánců přibývalo přirozeným přírůstkem
ročně 3,1%, zatímco ne-Jordánců 18%; Za posledních 55 let narostla populace 10 krát a během 35 let klesl průměrný
počet členů domácnosti z 6,7 na 4,82.

36 % obyvatel je mladší 15 let. Z dospělých obyvatel je 40 % ekonomicky aktivních a 60 % ekonomicky neaktivních (30 %
studentů, 54 % žen v domácnosti, 8 % má jiné vlastní příjmy/renty, 7 % invalidní, 1 % neuvedeno). Jordánsko se řadí se
67,8 % populace pod třicet let mezi nejmladší země na světě. Přibližně 70 % obyvatelstva žije ve městech.

V Jordánsku žije řádově 450 tis. Iráčanů, z toho velká část ilegálně. Naopak 400 tis. Jordánců pracuje dlouhodobě v
zemích Zálivu. V důsledku krize v Sýrii pobývá v zemi 1,26 mil. Syřanů, z toho asi 1/3 vyžadovala podporu státu či
dobročinných organizací.

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.
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2011 2012 2013 2014 2015

Nominální HDP
(mld. USD)

28,8/20,47 31,0/21,96 33,68/23,85 35,83/25,43 38,8/26,63

HDP/ob. (USD - v
konstantních
cenách r. 2005)

2 827 2 839 2 856 2 878 neuvedeno

Růst HDP % 2,6 2,7 2,8 3,1 2,4

Míra
nezaměstnanosti
%

12,9 12,2 12,6 12,9 14,6

Míra inflace % 4,4 4,5 4,8 2,9 -0,9

Zdroj: Světová banka, Central Bank of Jordan

Za předpokladu, že se regionální situace nebude dále zhoršovat, lze v Jordánsku očekávat akceleraci ekonomické aktivity
v průběhu příštích dvou let, což by podpořily nižší ceny ropy a postupné oživení důvěry investorů. Celkový růst se má
zvýšit z 2,4 % v roce 2015 na 3,2 % v roce 2016 a 3,7 % v roce 2017. Uvedený výhled je slibným předpokladem pro
efektivní využití rozvojové podpory EU k eliminaci ekonomických dopadů uprchlické vlny ze Sýrie, kterým je Jordánsko
dlouhodobě vystaveno.

Vnější tlaky na ekonomickou situaci Jordánska zůstávají výrazně vyšší. Deficit běžného účtu se výrazně zhoršil na 17
procent HDP v roce 2012 - navýšení o 5 procentních bodů HDP 2011 - především v důsledku nižších zahraničních grantů
při výrazně vyšším dovozu energie. Od té doby však příliv dotací z GCC pomohl zmírnit deficit běžného účtu a v roce 2013
dosáhl 10 % HDP. To také přispělo k obnově devizových rezerv, které vzrostly z 6,6 miliard dolarů (prosinec 2012) na 12,4
miliard dolarů (01/2014).

Nicméně tlak na vnější rovnováhu zůstává zvýšený hlavně kvůli tlumené zahraniční poptávce a stávkám v těžebním
sektoru. Mezitím mírný příliv přímých zahraničních investic a převodů částečně zabránil zhoršení platební bilance. Jedná
se o zdánlivě paradoxní jev, kdy syrská občanská válka způsobila příliv jak syrských peněz a obchodních aktivit do
Jordánska, tak zvýšenou finanční pomoc mezinárodního společenství, což úhrnem stabilizovalo ekonomiku natolik, aby
tento stav přitáhl další spekulativní kapitál z oblasti GCC.

Hospodářský růst v uplynulých 2 letech byl stimulován řadou odvětví, která jsou přímo dotčena syrskou uprchlickou krizí
(inženýrské sítě a osobní a sociální služby), ale byl tlumen slabou průmyslovou výrobou, poklesem zemědělské výroby a
nízkou úrovní přílivu přímých zahraničních investic, které v prvním pololetí poklesly o 7,5%. Růst byl tažen zvýšenými
vládními investicemi (kapitálové výdaje) a velkou hodnotou obdržených dotací, doplňkově pozitivním růstem v řadě
odvětví, včetně odvětví cestovního ruchu, stavebnictví, finančních a obchodních služeb a oblasti sociálních služeb.

Nejnovější údaje statistického úřadu ukazují, že míra nezaměstnanosti v Jordánsku dosáhla 14,6% ve 1. čtvrtletí roku 2016,
oproti 12,7% ve druhém čtvrtletí roku 2015. Pokud by se podle poznatků mezinárodních studií podařilo Jordánsku
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rozvinout systém veřejné dopravy, lze předpokládat až 55 procentní snížení nezaměstnanosti díky tomu, že lidé budou
mít možnost ekonomicky dostupné dopravy za prací.

S ohledem na očekávané vyčerpání potenciálu konjunktury, způsobené přílivem peněz v souvislosti s příchodem syrských
uprchlíků, se vláda snaží předejít poklesu aktivit soukromého sektoru masivní kampaní na zakládání partnerství PPP v celé
řadě státem avizovaných projektových záměrů.

Dlužno podotknout, že nedostatky v infrastruktuře brání jordánské ekonomice předcházet vlivům syrské krize.
Dosavadním vládám se tento stav nedaří napravit. Mezi další omezující faktory lze zmínit také zpřísňující se byrokracii a
konfliktní právní předpisy, které dostatečně nezohledňují potřeby investorů.

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

Představitelé Světové banky (WB), jejíž delegace koncem února tr. jednala s premiérem Ensourem o důsledcích
regionálního konfliktu pro Jordánsko, konstatovali, že ukončení války v Sýrii by mohlo Jordánsko postavit do role
klíčového zprostředkovatele rekonstrukce Sýrie, což by pomohlo urychlit také rozvoj ekonomiky království. Tým WB
rovněž pochválil Jordánsko za komplexních pojetí potřebných reforem a zopakoval podporu WB v tomto ohledu.

V roce 2014 došlo k celkovému zlepšení situace veřejných financí především jako důsledku vládních opatření na posílení
příjmů, stejně jako přijetí velkých jednorázových příjmů. Za prvních devět měsíců roku 2014 dosáhl rozpočtový deficit (bez
dotace) 1 195,2 mil. JD, zmenšil se oproti stejnému období roku 2013 o 6,5 %. Při započítání grantů činil deficit 207
milionu JD a klesl v porovnání s rokem 2013 o 24,4 %. Vláda si cení registrovaný pokles deficitu státního rozpočtu směrem
k úspěchu fiskálních konsolidačních opatření.

Celkové veřejné příjmy výrazně vzrostly během prvních devíti měsíců roku 2014, kdy dosáhly 5 116 mil. JD, tedy byly o 19
% (818 mil. JD) vyšší než příjmy získané ve stejném období roku 2013. Nárůstu bylo dosaženo (720 mil. JD) růstem
domácích tržeb o 19,2 % a zvýšením hodnoty zahraničních grantů o 18,1 % (97 mil. JD). Tato hodnota je částečně
důsledkem zvýšení speciální daně z mobilní komunikace, jakož i úsilí úřadů o zlepšení výběru daní. Nedávné zvýšení
hodnoty zahraničních grantů bylo zapříčiněno dotacemi obdrženými ze zemí GCC na podporu Jordánska, a řadou dalších
grantů od donorů k zachování stability a bezpečnosti království, a to zejména ve světle syrské uprchlické krize.

Fiskální situaci Jordánska v nejbližší době velmi pravděpodobně nevyřeší růst ekonomiky a země se bude i nadále
spoléhat na pomoc USA, MMF, Světové banky, EU a zemí GCC. Čtyři nejbohatší země GCC (SAE, Saúdská Arábie, Katar a
Kuvajt) přispějí Jordánsku během 5 let celkovou částkou 5 mld. USD. Peníze jsou již částečně uložené v jordánské
centrální bance (CBJ) a budou uvolňovány na jednotlivé projekty. Tento mechanismus mimo jiné zlepšil stav rezerv
Centrální banky (CBJ).

Fiskální situaci výrazně komplikují přetrvávající vysoké výdaje na dovoz energií v souvislosti s výpadkem dodávek levného
zemního plynu z Egypta po roce 2011. Státní elektrárenská a distribuční společnost NEPCO má celkové dluhy ve výši 1,8
mld. USD. Vláda je chtěla původně řešit odstraněním dotací koncových cen el. energie. K tomuto zamýšlenému zdražení
koncových cen energií však nedošlo kvůli obavám z negativních reakcí veřejnosti. V dlouhodobém horizontu bude
Jordánsko usilovat o diverzifikaci zdrojů energie, včetně výstavby jaderné elektrárny. Výsledky se však projeví nejdříve za
několik let. Záměr na rozšíření zdrojů solární energie byl revokován ve světle nálezu ložisek zemního plynu v pobřežním
šelfu mezi Kyprem a Izraelem, přičemž odběr tohoto plynu je vyhodnocen jako optimálnější cesta než náklady na solární
soustavu včetně přenosových tras z pouštních destinací solárních elektráren do aglomerací.
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MMF schválil vyplacení 125 mil. dolarů poté, co jeho výkonná rada dokončila 5. přezkum výkonu jordánské ekonomiky.
Hodnocení MMF bylo celkově pozitivní, chválilo závazek státních orgánů k fiskální konsolidaci, a to navzdory chybějícímu
cíli rozpočtového deficitu (pro účetní jednotky ústředních vládních institucí a nezávislých veřejných organizací
dohromady). Jeho absence je přičítána vlivům, jež jsou mimo kontrolu. MMF zdůraznil význam schválení zákona o dani z
příjmů a omezení zbytečných osvobození od daně.

Jordánsko si v únoru 2016 odvezlo z londýnské konference “Supporting Syria and the Region Conference 2016” podporu
mezinárodního společenství pro nový přístupu k řešení syrské uprchlické krize. Nová strategie by neměla být založena jen
na samotné humanitární pomoci, ale měla by také zahrnovat cílený hospodářský rozvoj, aby království bylo schopno
vyrovnávat se se zátěží pobytu uprchlíků, při němž narazilo na kapacitní limity svých ekonomických možností. Proto by se
další pomoc měla orientovat na udržitelná řešení - vytváření nových pracovních příležitostí v průmyslu, obchodu a
prostřednictvím investic je nezbytnou součástí holistického přístupu pro současnost i do budoucna. Toho nelze
dosáhnout zvýšeným zatížením jordánské hospodářství, dokud ekonomika neporoste trvale a dostatečně.

Londýnská konference slíbila Jordánsku finanční podporu ve výši 3 mld. USD. Pro dosažení výše nastíněných potřeb chce
Jordánsko zřídit dalších 5 svobodných ekonomických zón (k již existujícím 6ti) a ve spolupráci s mezinárodními i
evropskými investory umisťovat v nich získanou produkci na jednotném trhu EU. To předpokládá vytvořit přechodné
období deseti let, během něhož by zmíněné opatření přilákalo investice, které v příštích letech vytvoří statisíce pracovních
míst pro Jordánce a také umožní - při implementaci jordánské pracovní legislativy pro cizince - zaměstnat Syřany. K
tomuto účelu usiluje Jordánsko o zmírnění evropských pravidel o původu zboží, což lze předpokládat od července 2016.

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

Jordánská platební bilance je tradičně charakterizována vysokým obchodním deficitem a přebytkem na účtu služeb.
Kapitálový účet bývá – zejména díky transferům – vyrovnaný či mírně deficitní. V důsledku je platební bilance obvykle
aktivní.

V reakci na vzrůstající fiskální tlaky v uplynulých letech přijaly úřady plán konsolidace fiskální politiky podporovaný MMF.
Program není z velké části ještě implementován, nicméně se podařilo snížit fiskální deficit z 8,3 % v roce 2012 na 5,5 % v
roce 2013 (částečně kvůli přílivu zahraničních dotací ve výši téměř 3 % HDP). Snížení vládní energetické dotace zákona
uvolnilo fiskální prostor pro zvýšení kapitálových výdajů, které vzrostly o 50 % v roce 2013. Nicméně, hrubý veřejný dluh,
včetně veřejně garantovaného dluhu značně vzrostl v posledních dvou letech, v roce 2013 dosahoval více než 90 % HDP.

Návrh rozpočtu na rok 2014 počítal s většími příjmy i výdaji oproti roku 2013. Umožnit to měla pomoc zejména ze strany
zemí GCC a dalších donorů včetně USA a EU ve výši až 1,6 mld. USD.

Zahraniční zadluženost je dlouhodobě palčivým problémem jordánské ekonomiky. Díky úsilí vlády i samotného
panovníka, jež aktivně vyjednává se členy Pařížského klubu a dalšími věřiteli, se však daří zahraniční zadluženost udržovat
na uvedené úrovni.

Rezervy zahraničních měn činily v lednu 2016 celkem 14 mld. USD. Přímé zahraniční investice v Jordánsku poklesly za
uplynulý rok o 43 %. Čistý veřejný dluh země činí 85,9 % HDP a vláda má předsevzetí jej v příštích letech snížit na 80 %
zvýšením příjmů a snížením výdajů.

Devizové rezervy nepokračovaly v rostoucím trendu z předchozích měsíců a byly sníženy na 14 mld. dolarů do konce roku
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2015. Celkový domácí úvěr poskytnutý bankovním sektorem Jordánska dosáhl rekordní úrovně 29 009 mil. JD na konci
třetího čtvrtletí roku 2014; je o 2,8 % vyšší, než je hodnota domácího úvěru na konci druhého čtvrtletí roku 2014.
Vnitrostátní úvěrování poskytnuté bankovním odvětvím pouze soukromému sektoru se zvýšilo o 2,3 % proti stejnému
období a dosáhlo 18 684 mil. JD.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jordánsko se vyznačuje poměrně rozsáhlým bankovním a pojišťovacím sektorem, který se výraznou měrou podílí na
tvorbě HDP. V zemi je registrováno 20 komerčních bank, z toho je 13 tzv. „národních“, zbytek jsou banky zahraniční. Dvě
banky jsou islámské. Největším bankovním ústavem je Arab Bank, která drží cca 60 % veškerých bankovních aktiv.
Komerční banky mohou prodávat, nakupovat a spravovat účty v cizích měnách, dohledem nad bankami je pověřena
Central Bank of Jordan.

Hlavní komerční banky

Národní banky:

• Arab Bank PLC
• Bank of Jordan PLC
• Cairo Amman Bank
• Housing Bank for Trade and Finance
• Jordan Kuwait Bank
• Jordan Commercial Bank
• Union Bank for Savings and Investment

Islámské banky:

• Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
• Islamic International Arab Bank PLC

Zahraniční banky:

• HSBC Bank Middle East LDT
• Rafidain Bank
• Citibank NA
• Standard Chartered Bank
• Audi Bank

Nejvýznamnější pojišťovny:

• Arab Jordanian Insurance Group
• Jordan Insurance
• Jordan Insurance Services
• General Arabia Insurance
• Middle East Insurance
• Jordan International Insurance

1.7 Daňový systém
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Nový daňový systém byl zaveden zákonem č. 57/1985 a v posledních letech byl již několikrát novelizován. Smyslem
novelizace bylo zdokonalení daňového systému a vytvoření daňových pobídek pro zahraniční investory. Jordánský daňový
systém v základních rysech odpovídá evropskému pojetí placení daní.

Firmy jsou zdaňovány na základě zdaňovacího příjmu po odečtení všech nákladů a odpočitatelných položek. Za
odčitatelné náklady nepovažuje daňový systém následující položky:

• náklady na stavbu nebo rekonstrukci, jež vede ke zvýšení hodnoty kapitálu;
• částky odebrané z kapitálu pro použití v jiné aktivitě;
• povinné a dobrovolné rezervy;
• ztráty nahraditelné na základě pojištění nebo dohody o náhradě;
• částky placené jako daň z příjmů a pro sociální služby;
• mzdy, platy či jiné požitky vyplacené partnerovi nebo akcionáři za jeho práci ve firmě nebo při jejím vedení, jež

přesahují stanovenou hranic.

Budovy, stroje, zařízení a nábytek, které jsou používané k produkování zisku, mohou být odepisovány podle stanovených
procentních podílů jejich pořizovací ceny.

Tuzemské i zahraniční firmy platí daň ze zisku vytvořeného v Jordánsku. Pro různá odvětví je sazba daně stanovena
následovně:

• 15 % průmysl, těžba, hotely a nemocnice
• 25 % ostatní firmy
• 35 % pojišťovny a finanční instituce
• 0 % zemědělské projekty

Dividendy a zisk rozdělený akcionářům a partnerům podléhá dani ve výši 10 %. Zisk transferovaný zahraničními subjekty
je považován za rozdělený zisk a podobně jsou chápány i zálohy nebo půjčky partnerům.

Příjmy fyzických osob podléhají dani z příjmů. Její výše se liší u pracovníků místních a zahraničních firem a u soukromého
a státního sektoru.

Mzdy a platy cizinců v zahraničních firmách registrovaných v Jordánsku jsou zproštěny daně z příjmu. Ve státním sektoru
je od daně z příjmu osvobozeno 50 % roční mzdy. V soukromém sektoru je od daně z příjmu osvobozeno prvních 12 000
JD ročního příjmu a poté 25 %.

Kdo platí zdanitelný příjem nerezidentní právnické či fyzické osobě, musí 10 % částky do 30 dnů poukázat daňovému
úřadu. Nerezidentní osoba posléze musí na konci zdaňovacího období vyplnit daňové přiznání a poté je zdaněna dle
skutečného zisku.

Zaměstnavatel platící mzdy, platy, přídavky aj. musí odečíst daň a každý měsíc ji poukázat daňovému úřadu.

Daňové přiznání se povinně předkládá do čtyř měsíců po skončení zdaňovacího období. Plátci, který zaplatí daň hned v
prvním měsíci po skončení zdaňovacího období, je celková částka daně snížena o 6 %, ve druhém měsíci o 4 % a ve třetím
měsíci o 2 %.

K 1. lednu 2001 byla zavedena tzv. druhá fáze daně z obratu, jež od té chvíle svým charakterem de facto odpovídá
evropskému pojetí daně z přidané hodnoty. Tato daň se ze zákona vztahuje na obchodníky, kteří mají obrat nad 250 tis.
JD ročně, na výrobce s obratem nad 60 tis. JD ročně a na všechny dovozce. Základní sazba daně z obratu aktuálně činí 16
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%. Sníženou daňovou sazbu, příp. osvobození od daně má poměrně malý seznam zboží (vesměs základní potraviny) a
služby cestovních kanceláří.

V rámci nového daňového zákona platného od ledna 2015, je korporátní daň rozdělena do čtyř pásem v rozmezí od 14%
u průmyslového sektoru na 35% pro banky. Vláda zavedla korporátní daň a některé daňové výjimky pro vybrané oblasti
průmyslu a svobodné zóny.
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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

rdánský zahraniční obchod je tradičně charakterizován výrazným deficitem, dovozy v roce 2014 převýšily domácí vývozy
téměř trojnásobně. Z pohledu platební bilance však dochází k částečné kompenzaci díky příjmům z cestovního ruchu,
remitencím Jordánců, kteří pracují v zahraničí a zahraničním investicím. Obdobně se vyvíjí obchodní bilance v roce 2015.

vývoz (mil. JOD) dovoz (mil. JOD) re-export (mil. JOD)

2011 4 805,873 13 440,215 878,706

2012 4 749,570 14 733,752 849,902

2013 4 805,234 15 667,344 812,789

2014 5 163,679 16 145,881 789,917

2015 4 795,161 14 436,005 763,193

Zdroj: Central Bank of Jordan

Export Jordánska poklesl v roce 2015 o 6,6 % ve srovnání s přechozím obdobím a import se snížil o 11,3 %. Podle
nejnovějších jordánských statistik činil celkový export Jordánska do Evropské unie na konci loňského listopadu 110,89
milionů dinárů ve srovnání s 182,6 miliony dinárů ve stejném období roku 2014, což představuje pokles o 39 %. Příčiny
tohoto poklesu se hledají.

Během 1. čtvrtletí r. 2016 poklesl vývoz země o 12,7 % a dovoz vzrostl o 4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského
roku. Deficit obchodní bilance tak činí 2, 376 miliard JOD a ve srovnání s 1. čtvrtletí r. 2015 se zvýšil o 13,1 %.

V poslední době řada externích vlivů silně dopadá na obchodní výkonnost Jordánska (narušení obchodních cest jako
důsledek regionálního konfliktu a nestability a posilující americký dolar/jordánský dinár vůči koši ostatních měn. Hodnota
celkového vývozu za prvních osm měsíců roku 2014 dosáhla 3 931 milionů JD, zvýšila se o 5,9% proti stejnému období v
roce 2013, a pokrývá 36,6% z dovozu. Hlavními důvody tohoto nárůstu exportu byly vývozy fosfátů, hnojiv, ovoce a
zeleniny a oděvních výrobků.

Vývoz do arabských zemí a EU se snížil ve srovnání se stejným obdobím roku 2013, vývoz do zemí NAFTA (především do
USA) a do nearabských asijských zemí vzrostl. Vývozy z bezcelních zón byly obzvláště postiženy nestabilitou v sousedním
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Iráku a klesly ve stejném období o 45 % (19 mil. JD).

Hodnota celkového dovozu za prvních osm měsíců roku 2014 dosáhla 10 754,1 mil. JD a zvýšila se o 4,8 % v porovnání s
dovozem zaznamenaným ve stejném období roku 2013. Dovoz ropy vzrostl v tomto období o 18,7 % a dosáhl hodnoty 3
mld. JD. Dovoz dopravních prostředků, strojů, nástrojů a plastových výrobků se v tomto období zvýšil, zatímco dovoz
elektronických zařízení a kovových výrobků klesl.

Schodek obchodní bilance v prvních dvou měsících roku 2015 poklesl o více než 13,2 % ve srovnání se stejným obdobím
roku 2014.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V platnosti je Asociační dohoda s EU s účinností od května 2002. Dne 1. ledna 2006 vstoupila v platnost Dohoda o
obchodu s agrárními komoditami mezi EU a Jordánskem.

Pro jordánský vývoz je příznačná malá diversifikace jak z hlediska geografického, tak i z hlediska komoditního.

V teritoriální struktuře dovozů došlo v důsledku přerušení dodávek irácké ropy a egyptského plynu k přesunům.
Největším vývozcem na jordánský trh s ohledem na export ropy do Jordánska stala Saúdská Arábie (18 % z celkových
dovozů), dále Čína (10 %), Německo (6 %) USA (6 %), Itálie a Japonsko (po 4 %). Země EU se na dovozu do Jordánska
podílely celkem 10 %.

2.3 Komoditní struktura

Hlavními exportními položkami jsou oděvy (určené zejména pro americký trh), potaš, umělá hnojiva, fosfáty,
farmaceutické produkty, zelenina, strojírenské a dopravní výrobky.

Product Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2014 % Change

JD Millions % of Total
Exports

JD Millions % of Total
Exports

Clothing Products 734,1 14,2 820,7 15,1 11,8

Fruits &
Vegetables

430,7 8,3 491,1 9,1 14,0

Potash 394,8 7,6 396,1 7,3 0,3

Pharmaceuticals 388,0 7,5 368,7 6,8 -5,0

Fertilizers 289,5 5,6 340,1 6,3 17,5
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Phosphate 258,0 5,0 298,6 5,5 15,7

Other products 1926,5 37,2 1 983,9 36,6 3,0

Domestic exports 4421,6 85,3 4 699,2 86,7 6,3

Re-exports 760,3 14,7 719,7 13,3 -5,3

Total Exports 5 181,9 5 418,9 4,6

Komoditní struktura dovozů se v posledních letech příliš nemění, první příčky tradičně zaujímá ropa a ropné produkty,
dopravní prostředky, textil, telekomunikační zařízení, železo a ocel.

Product Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2014 % Change

JD Millions % of Total
Imports

JD Millions % of Total
Imports

Crude Oil &
Petroleum
Products

3 502,9 24,6 3 994,1 26,9 14,0

Machinery &
Tools

864,0 6,1 988,9 6,6 14,5

Transport
Vehicles

824,2 5,8 982,3 6,6 19,2

Iron & Steel
Products

788,0 5,5 648,5 4,4 -17,7

Electronic
Equipment &
Machinery

855,5 6,0 583,2 3,9 -31,8

Grains 565,4 4,0 579,6 3,9 2,5

Others 6 866,2 48,1 7 096,1 47,7 3,3

Total Imports 14 266,2 14 872,7 4,3

Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími jsou potravinářský průmysl a průmysl rafinérský (v obou případech cca 15%
podíl na průmyslové tvorbě). Jedná se ovšem o odvětví s malým exportním potenciálem, převážná část produkce je
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určena výlučně pro domácí trh.

Exportně významnějšími odvětvími jsou těžba a zpracování potaše a fosfátů, obě suroviny se hojně vyvážejí, zejména pak
do Asie (Indie, Čína). Těžby potaše i fosfátů jsou pod plnou kontrolou dvou společností, Arab Potash Company a Jordan
Phosphate Mines Company.

Stavebnictví se stalo v uplynulých letech jedním z motorů jordánské ekonomiky. Důvodem je paradoxní konjunkturální
efekt regionálních konfliktů, které do klidného Jordánska nasměrovali přemisťovaný kapitál z postižených zemí, jenž byl
doplněn o mezinárodní finanční pomoc na zvládání uprchlické vlny. Oficiální údaje o počtu vydaných stavebních povolení
zatím obavy ze zpomalení růstu nepotvrzují.

Hlavním problémem sužujícím jordánskou zemědělskou výrobu je chronický nedostatek vody. Téměř 90 % území země
zaujímají pouště, obděláváno je pouze 7,8 % půdy, na jejíž zavlažování se spotřebovává přes 70 % veškeré vody.
Jordánsko je 4. nejsušším státem patří světa s největším nedostatkem vody.

Takřka veškerá jordánská agrární produkce má neomezený přístup na unijní trh. Výjimku představují řezané květiny,
česnek, brambory, citrusové plody, okurky, jahody a olivový olej. Na jejich dovoz do Evropy se i nadále vztahují
množstevní kvóty, které jsou však poměrně „velkorysé“.

Sektor služeb je nejdůležitější z pohledu tvorby HDP, na kterém se podílí z plných 68 %. Jeho opěrnými odvětvími jsou
bankovnictví a pojišťovnictví, obchod s nemovitostmi, soukromé školství, doprava a komunikace a v neposlední řadě
turistika, z níž jen zdravotní turistika přináší 8,4% HDP. Vlivem regionální krize došlo k poklesu aktivní turistiky o 10%.

Jordánsku se dostává silné mezinárodní podpory k financování a spuštění projektů výstavby obnovitelných zdrojů
energie. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Francouzská rozvojová agentura poskytly dva úvěry v celkové
hodnotě 100 milionů dolarů na financování zřízení tří solárních elektráren v Jordánsku.

V listopadu byl vydán královský výnos, kterým došlo k potvrzení novely zákona o energetické účinnosti obnovitelných
zdrojů poté, co byl schválen parlamentem. Tento zákon bude usnadňovat licenční požadavky na projekty obnovitelných
zdrojů energie a bude poskytovat těmto projektům nezbytné pobídky. Zákon také zprošťuje obnovitelnou energii a s ní
spojené systémy, včetně jejich vstupů, od daně z obratu.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi existuje 6 bezcelních zón (Free Zone, FZ), zřízených v zájmu podpory exportně orientovaného průmyslu a
„tranzitního“ obchodu. Zboží v nich je osvobozeno od obvyklých poplatků a zachází se s ním jako se zbožím mimo území
Jordánska. Zahraniční a místní firmy v FZ požívají těchto výhod:

• osvobození výnosů od daní z příjmů a sociálních služeb po dobu 12 let od zahájení prací;
• mzdy nejordánských zaměstnanců nepodléhají daním z příjmů a sociálních služeb;
• zboží dovážené do FZ nepodléhá clu, dovozním poplatkům a prodejní dani; vyvážené zboží je osvobozeno od všech

daní a poplatků;
• budovy v FZ nepodléhají povolovacím poplatkům a dani z nemovitostí;
• investovaný kapitál a zisk může být volně repatriován;
• cizí měna může být volně transferována.

Počínaje rokem 1997 vznikly na území Jordánska v rámci americké podpory mírového procesu v regionu Blízkého
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východu tzv. Qualifying Industrial Zones, QIZ`s, které se záhy staly proexportním fenoménem a takřka přes noc proměnily
jordánský oděvní průmysl v tažnou sílu jordánských vývozů.

Zboží vyrobené v QIZ`s, jehož alespoň 35 % přidané hodnoty je vytvořeno v této zóně (tj. jordánského původu) a u
kterého je 8 % inputů (respektive 7 % v případě IT sektoru) izraelské provenience, je při vývozu na trh USA osvobozeno od
celních poplatků a kvót. Navíc příjmy z vývozu „QIZ výrobků“ jsou zcela osvobozeny od daní z příjmu a sociálního
zabezpečení a dovážené suroviny na jejich produkci nepodléhají clu. Díky úspěchu první Al Hassan Qualifying Industrial
Zone poblíž průmyslového Irbidu byly zřízeny další průmyslové zóny typu QIZ. V současné době jich je 14, další dvě jsou
ve výstavbě. Působí v nich cca 60 továren (majiteli jsou zejména čínské, indické, pákistánské, jihokorejské a tchajwanské
firmy; pouze pár společností lze označit za jordánské; díky jejich dobrým vazbám na jordánský kabinet však nezřídka
vystupují jako neformální mluvčí veškerých QIZ`s investorů a snaží se prosazovat jejich parciální zájmy), které zaměstnávají
více jak 45 000 pracovníků. Většina z nich jsou ovšem Indové, Filipínci a Srílančané, Jordánci většinou odmítají pracovat za
nízké mzdy, jež jsou u dělnických profesí v QIZ's zcela běžné.

V roce 2001 vznikla Akabská speciální ekonomická zóna (Aqaba Special Economic Zone, ASEZ), která v sobě spojuje
všechny uvedené výhody FZ a QIZ`s. ASEZ zahrnuje území o rozloze 375 km2 s 90 tisíci obyvatel. Zaujímá strategickou
polohu v Aqabském zálivu na hranici čtyř států (Egypt, Izrael, Jordánsko a Saudská Arábie).

K jejímu řízení byla ustavena instituce „Aqaba Special Economic Zone Authority, ASEZA“. ASEZA je finančně a
administrativně autonomní instituce zodpovědná za řízení a rozvoj ASEZ. Na řízení se podílí šest komisařů na ministerské
úrovni, z nichž každý je zodpovědný za jednu z oblastí správy ASEZ. V čele ASEZA stojí Vysoký komisař (Chief
Commissioner), který má protokolárně vyšší postavení než aqabský guvernér. Vytvoření tohoto decentralizovaného
způsobu řízení bylo vůbec prvním modelem správy v Jordánsku.

K podpoře dalšího rozvoje ASEZ byla v roce 2004 ustavena jordánskou vládou Akabská rozvojovová společnost (Aqaba
Development Corporation, ADC) do jejíhož vlastnictví byly převedeny přístav, letiště a strategické pozemky. Hlavním
úkolem ADC je další zlepšování celkové atraktivity ASEZ, mj. navýšením podílu soukromého sektoru, úpravou bezcelních a
daňových zvýhodnění a zajištěním podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu

K nejvýraznějším ekonomickým a obchodním „úlevám“ v ASEZ patří nižší daň ze zisku, odpadá povinnost placení sociální
daně a daně z nemovitostí, nejsou uplatňována žádná restriktivní opatření vůči zahraničním investorům, navíc existuje
možnost bezcelního dovozu zboží pro obchodní účely, 100 % vlastnictví objektů zahraničními investory a možnost
zaměstnávání až 70 % zahraniční pracovní síly, atd.

K největším současným projektům ASEZA patří přeložení a další rozšíření kontejnerového přístavu a ropného terminálu,
výstavba jižní průmyslové zóny, rozvoj závodu na výrobu hnojiv, výstavba rezidenčních a rekreačních objektů.

Obecně Jordánsko učinilo významný pokrok v privatizaci, snížilo stávající státní vlastnictví napříč většinou hospodářských
odvětví (doprava, cestovní ruch, energetika a telekomunikace) a demonstrovalo ochotu vlády posoudit privatizační proces
transparentním způsobem v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.

Členské státy EU v Jordánsku provádějí inspekce rozvojových zón, aby si ověřili, jak jsou připraveny přijmout investice EU.
V kontextu výsledků dárcovské konference v Londýně považuje jordánská strana průmyslový sektor za hlavní investiční cíl
v zemi. Shodně byla konstatována existence konkrétních příležitostí ke zvýšení rozsahu výroby a vývozu zejména do EU,
včetně potenciálu pro směrování efektivních investic ze zemí EU do zón. Ze strany EU je zdůrazňována potřeba
skutečného ekonomického rozvoje k řešení problémů nezaměstnanosti syrských uprchlíků, kteří jsou nadále závislí na
humanitární pomoci, aby se mohli svobodně ucházet o takto vzniklé pracovní příležitosti. Navrhovaná vládní opatření by
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mohla v příštích letech poskytnout až 200 000 pracovních příležitostí pro Syřany prostřednictvím nových investic do pěti
rozvojových zón: Irbid, Karak, Muwaqqar, Maan a Mafraq.

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

Hodnota přímých zahraničních investic (FDI) se ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 snížila o 7,5% v prvním
pololetí roku 2014, když dosáhla 668,5 milionů JD. Hlavními faktory, které stojí za skromným výkonem přímých
zahraničních investic, jsou slabá globální ekonomika a nestabilita či nepřipravenost domácího legislativního rámce, který
upravuje vstup investic do království. Nicméně se očekává, že přijetí nového investičního zákona a nové regulace Public
Private Partnership přiláká vyšší přímé zahraniční investice.

Po schválení obou zákonů vyjádřilo několik mezinárodních institucí svou podporu pro investice v Jordánsku, jako
například Overseas Private Investment Corporation (aktuální portfolio OPIC investic v Jordánsku přesahuje částku 1
miliardy dolarů a zahrnuje poskytování přímých úvěrů malým a středním podnikům a společnostem, které přispívají k
transferu technologií) nebo Mezinárodní finanční korporace (IFC), která bude směrovat své investice do Jordánska v roce
2015 na projekty obnovitelných zdrojů energie, stejně jako na podporu domácímu finančnímu sektoru.

V prvních 10 měsících roku 2014 bylo registrováno 6500 nových společností s celkovým kapitálem zhruba 155 milionů JD.
Z tohoto objemu investovali Syřané do 441 společností s kapitálem zhruba 24,5 milionů JD, čímž se celkové syrské
investice do nových firem od začátku syrské krize vyšplhaly na 155 milionů JD.

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

Podmínky pro investice v Jordánsku upravuje zákon č. 15/1995 (Investment Promotion Law) včetně jeho pozdějších
novelizací, který byl přijatý s cílem podpořit zahraniční investice.

Nejdůležitější ustanovení zákona:

• rovnoprávnost nejordánských a jordánských investorů;
• pobídky pro investice ve vymezených oborech (průmysl, zemědělství, hotely, nemocnice, námořní a železniční

doprava; další může stanovit vláda) a v určených oblastech země; pobídky se liší podle toho, zda jde příslušná oblast
klasifikována jako A, B, C;

• projekty realizované v tzv. zónách A, B, či C (jedná se o územní části Jordánska klasifikované jako „zóny s nízkým
růstovým potenciálem“) jsou částečně osvobozeny od placení daně z příjmů a sociálního zabezpečení pod dobu 10
let; v zóně A se jedná o 25 %, v zóně B o 50 % a v zóně C o 75 %;

• rozšíření nebo modernizace projektu tak, že se zvýší jeho produkce nejméně o 25 %, znamená další rok daňové
úlevy, maximálně po dobu 4 let;

• dovoz základních prostředků pro projekt je osvobozen od cla po dobu 3 let;
• náhradní díly pro projekt jsou osvobozeny od cla, nepředstavuje-li jejich hodnota 15 % celkové ceny základního

prostředku, pro nějž se díl dováží;
• hotely a nemocnice jsou osvobozeny od cla na dovoz nábytku a vybavení jednou za 7 let;
• zahraniční investoři mohou dosud ve firmách podnikajících ve stavebnictví vlastnit podíl menší 50 %;
• minimální hranice pro investici není stanovena;
• zahraniční investor může transferovat ze země investovaný kapitál a zisk.
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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

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma St., North Abdoun
P.O. Box 852099
Amman 11185, Jordan
Tel: 00 962 (0) 646 07 000
Fax +962-6-460-7001
Website: http://www.deljor.ec.europa.eu, http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je sedmou hlavní exportní destinací pro jordánské výrobky. Z ekonomického hlediska Jordánsko nadále čelí
řadě vnějších šoků, které mají dopad na místní ekonomiku. EU vybízí Jordánsko pokročit se strukturálními reformami,
které přispívají ke snížení makroekonomické zranitelnosti, podporují růst zvýšením role soukromého sektoru a současně
věnují zvláštní pozornost rozvoji malých a středních podniků. EU vyzývá k posílení evropsko-středomořské průmyslové
spolupráce, vytváření pracovních příležitostí a ke zlepšení účinnosti a efektivnosti veřejných financí.

Evropská Unie se snaží povzbudit zájem Jordánska zahájit jednání o Deep and Comprehensive Free Trade Area s EU.
DCFTA zlepší příležitosti pro přístup na trh i investiční klima a bude představovat komplexní dohodu o obchodních a
hospodářských vztazích, pokrývající celou řadu regulovaných oblastí společného zájmu. Přípravný proces dosáhl v
posledních měsících značného pokroku a EU má zájem na spolupráci s Jordánskem k dokončení tohoto procesu.
Předmětem zájmu je rovněž pokrok Jordánska v přípravách na sjednání dohody o posuzování shody (ACAA).

Uzavření dvoustranné ACAA pro konkrétní průmyslová odvětví bude mít vliv na usnadnění přístupu průmyslových
výrobků z Jordánska do vnitřního trhu EU a naopak. Jednání by mohla být zahájena, jakmile bude dokončeno přípravné
kolo. Evropská Unie rovněž soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské
investiční banky (EIB) a Evropské banky pro rozvoj a obnovu (EBRD).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropskou unií bylo původně přiděleno na období 2007–2013 celkem 488 milionů €. S cílem podpořit zavádění klíčových
politických a sociálně-ekonomických reforem v náročném makroekonomickém kontextu, dodala EU k dispozici
dodatečnou částku 91 milionů € v období 2012–2013, a to prostřednictvím SPRING (Support for Partnership, Reform and
Inclusive Growth) - se zaměřením zejména na řádnou správu věcí veřejných, hospodářský růst podporující začlenění - a
také se v roce 2014 rozhodla poskytnout balíček makrofinanční pomoci ve výši 180 miliony €.

Finanční alokace v rámci evropského nástroje sousedství pro období 2014-2020 se bude pohybovat mezi 587 mil. € a 693
mil. € v závislosti na pokroku dosaženém při demokratických a sociálně ekonomických reformách v Jordánsku. Toto
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období bylo rozděleno na dvě periody, kdy v první, pokrývající 2014-2017, se poskytne finanční pomoc, až do výše 382
mil. €. Podpora pro první periodu se zaměří na tři hlavní oblasti:

• posílit právní stát k vyšší odpovědnosti a spravedlnosti při poskytování veřejných služeb;
• zaměstnanost a rozvoj soukromého sektoru;
• obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost.

Vzhledem k vysoké strukturovanosti programů a jejich časové diverzitě doporučujeme zájemcům k nahlédnutí webové
stránky Tendry a Projekty.
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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

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

Kč poř. Index Kč poř. Index Kč poř. Index Kč

2011 707 525 82. 53,4 19 926 129. 120,6 727 451 93. 54,3 687 599

2012 730 585 84. 103,3 6 424 161. 32,2 737 009 96. 101,3 724 161

2013 693 997 83. 95,0 18 396 131. 286,4 712 393 95. 96,7 675 601

2014 698 732 84. 100,7 17 949 137. 97,6 716 681 97. 100,6 680 783

2015 859 537 88. 123,0 23 890 137. 133,1 883 427 100. 123,3 835 647

2015/I 43 165 89. - 517 147. - 43 682 102. - 42 648

2016/I 76 736 79. 177,8 1 736 128. 335,8 78 472 93. 179,6 75 000

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity patřily již tradičně papír a lepenka,
kancelářské stroje, elektronické součástky, kompresory, motorová vozidla a
různé spotřební zboží. Z Jordánska se dovážely silice a vonné látky, ovoce a
zelenina.

V komoditní struktuře českého exportu jsou nejvýznamnější položkou digitální procesorové jednotky a zařízení na
zpracování dat. Tradičně důležitou položkou jsou papírenské výrobky, přičemž nejsilnější komoditou je pytlový papír
„kraft“, k dalším papírenským komoditám patří kartony, lepenka a cigaretový papír. Zbytek českého exportu byl
diverzifikovaný a opíral se zejména o dodávky motorových vozidel a náhradních dílů a dále o vývoz kabelů z umělých
vláken, výrobků ze železa a elektrotechnických výrobků – kondenzátorů a rozvaděčů. Významnou komoditu tvořily ještě
další elektronické a elektrotechnické výrobky, stolní a dekorační sklo, fólie, kompresory k chladícím zařízením, plasty a
výrobky z nich, nestřelné zbraně a kovové profily.
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Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)

1 84 Reaktory kotle přístroje
nástroje mechanické

218 748

2 87 Vozidla motorová traktory
kola aj vozidla

157 604

3 85 Přístr el záznamu
reprodukce zvuku TV
obrazu

110 783

4 93 Zbraně střelivo části
součásti příslušenství

95 062

5 48 Papír karton lepenka a
výrobky

76 794

6 94 Nábytek lůžkoviny svítidla
stavby montované

25 339

7 70 Sklo a výrobky skleněné 22 099

8 73 Výrobky ze železa nebo
oceli

21 716

9 32 Výtažky taniny barvy
pigmenty laky tmely apod

18 937

10 40 Kaučuk a výrobky z něj 13 754

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Jordánskem.

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

• Abu Shakra – české sklo a porcelán
• Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
• Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
• MEAT – významný importér českého kraftového papíru
• Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda
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České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech neinvestovaly, přestože má Jordánsko o české investice zájem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království z roku
1978.

• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a
lékařských vědách z roku 1986

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998
• Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl

podepsán počátkem dubna 2009.
• Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím

(Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. Ratifikace na jordánské straně byla provedena rozhodnutím
Rady ministrů č. 1338, které bylo zveřejněno v „Official Gazete“ č. 4767 ze dne 2. 7. 2006. V platnost Smlouva
vstoupila po výměně notifikací o ukončení obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.

• Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek
Jordánska podepsána v březnu 2008.

• Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a Jordánska března 2009.
• Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března

2008 .
• Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
• Koncem roku 2013 skončil platnost Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu

mezi vládami ČR a Jordánska. V současné době se o jeho prodloužení na následující léta.
• Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní

komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna
2010.

• Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a
Jordánským hášimovským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) bylo podepsáno dne 10. února
2015.

• Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února
2015.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Jordánsko je tradičně příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dle některých statistik je v přepočtu přijaté zahraniční
pomoci v poměru k HDP na prvním místě světového žebříčku, v přepočtu na obyvatele na místě druhém za Izraelem.
Donorské země svojí velkorysou pomocí zpravidla oceňují stabilizační úlohu, kterou Jordánsko sehrává v blízkovýchodním
regionu, zároveň pozitivně oceňují liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu.

Díky štědrosti řady donorů může kabinet udržovat rozpočtové deficity v rozumné výši stanovené dohodami s MMF. Bez
těchto dodatečných zdrojů by zcela jistě nemohl realizovat své sociálně-ekonomické reformy a četné infrastrukturní
projekty.

Spojené státy jsou vedle Japonska, EU a zemí Zálivu nejštědřejším poskytovatelem přímé rozpočtové pomoci. Celkový
rozsah dotací ze zemí GCC je obtížné specifikovat. Jen USA v roce 2014 přispěly částkou 1 mld. USD. Evropská unie
poskytuje podporu pěti oblastem: politické reformy, obchod a investice, zaměstnanost a vzdělávání, veřejný finanční
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sektor a instituce, voda a energie.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je vzhledem k situaci v regionu upozaděna potřebami Jordánska
v humanitární oblasti při zvládání sociálních následků syrské uprchlické vlny. V tomto ohledu poskytuje ČR vzhledem ke
svým možnostem respektovanou část pomoci (40 mil. Kč ročně).

Rozvojová pomoc poskytována Jordánskem jiným zemím je zcela minimální a omezuje se z historických důvodů převážně
na palestinská autonomní území.
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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

Jaderná energetika

Jordánsko usiluje o získání jaderného zdroje v rámci snah o snížení své totální závislosti na energetickém dovozu (ten
pokrývá 95% energetické spotřeby země). Země podepsala smlouvu k vybudování jaderného zdroje o dvou reaktorech o
celkovém výkonu 2000 MW ruskou společností Atomstrojexport, která nabídla záruku finální ceny projektu a ruská strana
je ochotna garantovat plné pokrytí investičních nákladů.

Perspektiva uvedení do provozu je v letech 2021-23. Chladícím médiem má být vyčištěná odpadní voda dodávaná
potrubím ze vzdálenosti 70 km. Jordánská strana byla ujištěna přímo zástupci Atomstrojexportu, že na jeho straně budou
zapojeny české firmy jako subdodavatelé. Jordánsko předpokládá expertní spolupráci s českým jaderným dozorem, který
má zkušenosti s ruskou technologií ve spojení s evropskými bezpečnostními standardy a těší se skvělé pověsti. S
eventuálním zájmem o zapojení českých firem do projektu v roli subkontraktora jordánská strana počítá.

Konkrétní příležitosti:

• 8401 Reaktory jaderné články palivové nevyhořelé
• 3835 Odpad.prod.chem.prům.apod.jn;komunál.odpad; splašky;odpady

Podle vyjádření Ministerstva energetiky se na území Jordánska nachází naleziště uranu v objemu několika desítek tisíc tun.

Energetika

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K
tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Konkrétní příležitosti:

• 9026 Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj, Turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický
průmysl

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární
energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst proti roku 2010 o 5% do r.
2015 a o další 3% do r. 2020 (s finální kapacitou 600 MW solárního výkonu). Přitažlivým předpokladem je průměrný svit
325 slunečných dnů v roce. Pro daný záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura a proběhlo 2. kolo
výběrových řízení. Pro financování řady projektů má Jordánsko k dispozici prostředky z grantů států GCC. Investice do
solární energetiky probíhají i na soukromé bázi mimo tendry státu.

Obranný průmysl
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Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese zvláštní potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je partnery empiricky
odpozorováno a zdroji z královského paláce potvrzeno, že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská
armáda, se stává předmětem zájmu armád v sousedních arabských zemích. Pro ně je používání jordánskou armádou
zárukou optimálního poměru ceny a kvality, aniž by takovouto komoditu musely od počátku komplexně posuzovat.
Jelikož Jordánsko vykazuje přetrvávající zájem o výrobky i o technologie z oblasti výzbroje a výstroje armády, má speciál v
česko-jordánské relaci zvláštní postavení, Prohlubující se vzájemná spolupráce v bezpečnostní oblasti je dobrým
předpokladem i k rozšíření sortimentu nad rámec střeliva a jednorázového prodeje např. minometů, komponent OPZHN
apod. Zájem je patrný i o software na kodifikaci vojenského materiálu podle standardů NATO a sofistikované služby k
poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády.

Konkrétní příležitosti:

• 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
• 9303 Zbraně střelné
• 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
• 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
• 8706 Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,4 % HDP. Jedná se o největší podíl
v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko absorbuje především ze sousedních zemí a pro
niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou
techniku a segment zdravotnických služeb.

Konkrétní příležitosti:

• 7017 Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
• 30 Výrobky farmaceutické
• 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
• 940290 Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části

Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

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

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnější akcí na podporu českého exportu v Jordánsku je tradiční účast českých firem na veletrhu SOFEX, který se
zaměřuje na vybavení speciálních sil ozbrojených složek. Koná se každý druhý rok (příští v květnu r. 2016). Účast většiny
firem je spolufinancována ze strukturálních fondů EU (Operační program podnikání a inovace).
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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

Vstup na místní trh je všeobecně považován za těžký. Především je na vině stále komplikovaná legislativa stanovující
široké administrativní nároky. Jordánský trh je v porovnání se sousedními zeměmi nepříliš velký a do jisté míry jej může
pozitivně i negativně ovlivňovat vývoj v okolí (případná eskalace/uvolnění izraelsko-palestinského konfliktu, vývoj situace
v Iráku).

Podnikatelské prostředí se v Jordánsku potýká se značnými problémy, což odráží skutečnost, že Jordánsko se řadí na 119.
místo ze 189 zemí v roce 2014 v žebříčku Doing Business Světové banky; výrazně zaostává za Tuniskem (51.) a Marokem
(87.). Hlavní překážky zůstávají v přístupu k úvěrům, ve vymahatelnosti plnění smluv a v ochraně investorů. Přestože byly
zjednodušeny postupy Jordan Investment Board (JIB) pro zakládání nových podniků, byrokratické překážky, kterým
zakladatelé čelí, jsou stále obtížné. Kromě politické nejistoty, nadále brzdící rozhodnutí o obchodních aktivitách, je
podstatným faktorem míra korupce a nepotismus.

Jako konkrétní krok ke zlepšení podnikatelského prostředí byla přijata protikorupční strategie vlády. Pro daný účel byly
ustanoveny Správní soud a Komise pro boj s korupcí, ale mandát posledně uvedené zůstává relativně úzký. Přístup k
informacím je i nadále poměrně obtížný, zejména ve vztahu k procesu výběrového řízení na velké veřejné projekty.

Konkurence evropských, amerických a asijských výrobků je značná. Z českého zboží se významněji prosazuje pouze
několik málo komodit, jako je papír, metalurgické výrobky, sušené mléko a sýry, osobní automobily, náhradní díly, sklo a v
poslední době i zdravotnický materiál a zařízení nemocnic. Uplatnění českých výrobků ztěžuje i skutečnost, že se
Jordánsko dlouhodobě a jednoznačně orientuje z nearabských zemí především na západní Evropu a USA; z toho pramení
i osobní vazby řady významných obchodníků a podnikatelů na tamní dodavatele.

Jordánsko je pro mnoho firem výrobním a obchodním zázemím pro Irák a nově i pro palestinská území a další státy
regionu. To na jedné straně posiluje jeho význam a atraktivitu, na druhé straně zvyšuje rizika vyplývající z vývoje situace v
oblasti.

Další potenciál exportních možností je v růstu jordánské ekonomiky, uspějí-li snahy o přilákání investic a celkové oživení.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Pro dovoz a vývoz je potřebná licence, není-li zboží nebo dovozce/vývozce z tohoto pravidla vyňat platnými zákony a
nařízeními nebo smlouvami, jež Jordánsko uzavřelo. Vláda může plně nebo částečně vyhradit dovoz nebo vývoz
kteréhokoliv zboží určitému ministerstvu, veřejné společnosti nebo specializované instituci. Vláda také může požadovat
předběžný souhlas s dovozem nebo vývozem určitého zboží nebo jeho vývoz/dovoz zcela zakázat.

Všechno dovážené zboží obecně podléhá clu podle stanovených tarifů a dalším poplatkům. Vyňato je zboží určené na
základě celního zákona, zákona o podpoře investic, koncesí nebo mezinárodních smluv.

Běžné celní sazby jsou 5, 10, 15, 20 a 30 %; v případě tabákových a alkoholických výrobků se sazby pohybují v rozmezí 50
až 180 %.

Spolu se clem se dále jako jeden poplatek vybírá:

• DPH (16 %)
• dovozní daně a poplatky (21 %), které mj. zahrnují 5% poplatek za dovozní licenci, 6% jednotné další (dodatečné)

clo, 6% univerzitní a municipální poplatky, 3% další daň, 1% poplatek na obchodní centra.

Dovoz podle bilaterálních obchodních dohod podléhá tarifům stanoveným v těchto dohodách.

V případě České republiky se dnem vstupu do EU jedná o Asociační dohodu uzavřenou mezi EU a Jordánskem, která
vystoupila v platnost dne 1. května 2002. Zájemcům doporučujeme k nahlédnutí webovou stránku EK.

Doklady požadované pro dovoz jsou:

• osvědčení o původu, vydané příslušnou institucí v zemi vývozce;
• konosament;
• u tranzitujícího zboží celní deklarace vydaná sousední zemí.

Kupní cena a původ zboží musejí být uvedeny na fakturách a všech dalších dokumentech spolu s dopravným, pojištěním a
dalšími náklady. Na všech fakturách musí být popis dováženého zboží v arabštině. Celníci nezřídka nepřijímají hodnotu
dováženého zboží, jak je uvedena ve faktuře, a stanovují jeho cenu pro celní řízení vlastním odhadem.

Místní dovozce musí předložit dovozní licenci, její nepředložení může být pokutováno. Za nepředložení certifikátu o
původu zboží a faktury se může také vybírat pokuta. Uvedení jiného než skutečného množství zboží ve faktuře může být
pokládáno za pašování, trestané až trojnásobkem hodnoty cla.

Kontrola vývozu je v působnosti Ministerstva financí – správy cel a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vývozní povolení
není třeba k vývozu tranzitujícího zboží, zboží ze zón volného obchodu, zboží dočasně dovezeného nebo k reexportu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny podnikatelské subjekty s výjimkou joint ventures se musejí registrovat u ministerstva průmyslu a obchodu. Dále
se firmy působící v Jordánsku musejí registrovat u obchodní komory nebo průmyslové komory a daňového úřadu. Firmy
zaměstnávající více než pět pracovníků se musejí registrovat u správy sociálního zabezpečení. Všechny podniky musejí
získat roční licenci od příslušné municipality.

Regionální kancelář nebo reprezentace nemůže provozovat v Jordánsku obchodní aktivitu. Nejméně polovina jejích
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zaměstnanců musí být místních. Je osvobozena od daní ze zisku vytvořeného mimo Jordánsko, od daní z mezd a platů
nejordánských zaměstnanců, od povinnosti registrace u Obchodní komory, od omezení vyplývajících z devizové kontroly.
Bezcelně smí dovézt jeden automobil za pět let, zařízení kanceláře, nábytek, obchodní vzorky.

Aktuální podmínky zřízení kanceláře nebo reprezentace je vhodné předem konzultovat s obchodní nebo průmyslovou
komorou, ZÚ Ammán, příp. s JIB.

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

Nejlepším způsobem propagace je organizování prezentací pro předem vybrané zájemce. Velvyslanectví ČR v Ammánu je
připraveno poskytnout českým firmám v tomto směru nezbytnou pomoc. ZÚ registruje všechny nabídky a poptávky
českých firem a na jejich žádost může vytipovat vhodného jordánského partnera.

Vývozci se také mohou zúčastnit místních veletrhů a výstav. Jejich počet i zaměření jsou ovšem omezené, kvalita a
reprezentativnost kolísavá (občas jsou takovéto „veletrhy“ rušeny pro malý zájem jen pár dní před oficiálním zahájením).
Obecně se dá říci, že větší prestiži a účasti vlivných představitelů se těší akce pořádané, zaštítěné či přinejmenším
podporované americkými či EU subjekty. Českým zájemcům doporučujeme kontaktovat ZÚ Ammán, který může posoudit
bonitu těchto akcí. Účast na nich je proto vždy vhodné konzultovat s velvyslanectvím.

K reklamním účelům je možné použít místní tisk, zejména Jordan Times (anglicky psaný deník), Al-Aswák (arabský
obchodní deník), Ar-Ra`í (nejčtenější arabský deník), Ad-Dustúr (arabský deník), Al-Ghad (arabský deník) či The Star
(anglicky psaný týdeník). Tištěná reklama by měla být v arabském jazyce, zároveň však bývá zvykem obohatit text reklamy
několika krátkými slogany v angličtině, které pak jakémukoliv výrobku automaticky dodávají punc světovosti.

U spotřebního zboží je významným marketingovým nástrojem obal. Jordánský trh je zaplaven světovými výrobky
nejrůznější provenience a atraktivní obal bývá nezřídka jedinou možností, jak upoutat pozornost jordánského
spotřebitele. Popisky v arabském jazyce přímo na obalu od výrobce by pak měly být rovněž samozřejmostí.

Napojení na internet má stále větší část jordánské státní správy a podnikatelské veřejnosti. Většina seriózních jordánských
firem (až na malé výjimky) má vlastní webové stránky na odpovídající úrovni. Z tohoto důvodu lze českým firmám
prezentaci výrobního programu prostřednictvím webových stránek v anglické, event. v arabské verzi doporučit.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zastupitelskému úřadu není znám režim ochrany duševního vlastnictví v zemi, nebyl evidován žádný případ ani dotaz,
který by to vyžadoval. Z rozsahu působení západních firem v Jordánsku a ze zkušeností zastupitelských států velkých
členských zemí EU je zřejmé, že se nejedná o problematickou oblast s absencí standardů západní právní regulace.

6.6 Trh veřejných zakázek

Nákupy státního sektoru se uskutečňují prostřednictvím Všeobecné správy dodávek, která je ústřední nákupní agenturou
vlády. Správa nakupuje prostřednictvím veřejných soutěží. Zahraniční dodavatel nemůže předkládat nabídky přímo, ale
musí jednat prostřednictvím místního agenta. Tato podmínka odpadá u mezinárodně financovaných tendrů (Světovou
bankou, Evropskou investiční bankou apod.).
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Nejde-li o prostý nákup zboží, vyhlašují veřejné zakázky příslušná ministerstva nebo státní firmy. Základní informace o
tendru jsou obvykle publikovány v denním tisku, a to jak arabském, tak i anglickém. Lhůta pro zakoupení tendrových
podmínek, jež lze získat pouze jménem konkrétní firmy, bývá však velmi krátká, v průměru kolem 2–3 týdnů po zveřejnění
informace. Termín předložení nabídky je zpravidla 1 měsíc od vyhlášení řízení, někdy však i pouhé dva týdny. Nabídky
jsou předkládány v angličtině. Častou podmínkou, zejména u stavebních prací, je zapojení místní firmy do společného
podniku.

O výsledcích rozhoduje komise vedená ministrem nebo jeho zástupcem. Při investičních tendrech je běžná prohlídka
lokality.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů obecně přísluší jordánským soudům. Rozhoduje se (není-li ve smlouvě mezi stranami sporu
ujednáno jinak) podle jordánského obchodního zákoníku. Řešením sporů se zabývá rovněž arbitrážní komise zřízená při
Jordánské obchodní komoře.

S ohledem na orientálně typickou zdlouhavost soudních procesů, vysoké soudní poplatky a advokátní palmáre a zejména
pak s ohledem na dosavadní negativní poznatky ZÚ Ammán s průběhem a výsledky soudních řízení, lze považovat soudní
cestu za velice problematickou. Prevencí následných problémů je výběr vhodného a spolehlivého agenta a využívání
osvědčených zajišťovacích mechanismů v průběhu jednání o platebních a dodacích podmínkách. Obě jordánské komory
jsou schopné pomoci při výběru vhodného zástupce, příp. ověřit kredibilitu navrhovaného obchodního agenta.

Historicky je Jordánsko jednou z nejstabilnějších zemí na Blízkém východě. Pragmatické monarchistické zřízení a
strategické politické partnerství se Spojenými státy a EU spolu s velmi silným bezpečnostním aparátem jsou solidní
zárukou toho, že politická rizika investování v Jordánsku budou i v budoucnosti velmi nízká.

Jistotu investorů posiluje i zřetelná snaha vlády podpořit zahraniční investice (mimo jiné úpravou investičních zákonů
směrem ke zrovnoprávnění zahraničních investorů), otevírat domácí ekonomiku a začleňovat ji do mezinárodních a
regionálních obchodních struktur (WTO, podpisy smluv s arabskými státy, USA, EU, EFTA aj.).

Přetrvávajícím problémem je přístup státních úředníků, byrokracie a dlouhé lhůty pro vyřizování nezbytných
administrativních úkonů.

Platební morálka solventních subjektů je všeobecně dobrá. Platební podmínky odpovídají standardním mezinárodním
uzancím. Platí se obvykle akreditivem nebo se platba skládá předem. Podstatné problémy v platebním styku mezi českými
a jordánskými firmami nejsou, přesto je vhodné upozornit, že v minulosti byly zaznamenány ojedinělé pokusy o podvod
ze strany jordánských „podnikatelů“.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou jsou maloobchody,
které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24 hodin. Pracovní doba úřadů státní
správy bývá od 8:30 do 15:00 hod. V době měsíce Ramadán (v roce 2015 od 18. 6. do 17.7.) bývá vládou vyhlašována
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zkrácená pracovní doba, v roce 2015 od 9:00 hod. do 14:00 hod. Úředním jazykem je arabština, vedle toho je relativně
rozšířené i používání angličtiny.

Důležitou oblastí obchodního jednání je oblékání. S ohledem na klimatické podmínky se mnozí Jordánci v poslední době
uchylují k ležérní módě, tj. mnohdy nenosí saka a kravaty, to však neplatí pro vládní úřady a významnější společnosti, kde
je naopak sako a kravata běžným „pracovním“ oděvem. Pro Evropana je však vhodné držet se evropských uzancí.

Jordánci jsou mistři smlouvání, ať už se jedná o cenu nebo dodací a platební podmínky. Aplikují přitom dvě základní
techniky. První, emocionálně oproštěná, spočívá v trpělivém, exaktním vysvětlování svého postoje, v racionální
argumentaci. Druhá technika je naopak emocionální a v takové chvíli se obchodník zpravidla uchýlí k mírně teatrálnímu
popisu tragických důsledků, které by jeho případný ústupek vyvolal. Jedná se o snahu vybudovat si výchozí pozici, ze
které pak bude možné (ale ne více než jednou) svému protějšku ustoupit. Jakmile se partneři dohodnou (stvrzeno
podáním ruky), atmosféra se velmi uvolní a z nepříjemných vyjednavačů se stávají pozorní a zábavní hostitelé.

Specifickou záležitostí jsou dárky. Je naprosto běžné předat malý dárek již při prvním setkání se svým obchodním
partnerem. Nevhodný je s ohledem na převládající muslimskou populaci alkohol, proto lze doporučit spíše malou
pozornost z českého křišťálu, případně hezkou knihu o České republice. Dárky automaticky dává i druhá strana, zpravidla
se jedná o nějaký typický produkt jordánského hospodářství (exkluzivní balení sušených datlí, značkový olivový olej,
kosmetika z Mrtvého moře, apod.).

Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel jordánský protějšek děkovný
dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

Oficiální státní svátky v roce 2016 připadají na následující dny:

• 1. 1. Nový rok
• 1. 5. Svátek práce
• 25. 5. Den nezávislosti
• 25. 12. Vánoce

Slaví se také muslimské svátky, jejichž data jsou pohyblivá; v roce 2012 připadají na tyto dny:

• 30. 1. Narozeniny proroka Mohammeda
• 7. 6. Začátek Ramadánu
• 7. 7. Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
• 13.–16. 9. Eid al-Adha
• 3. 10. Islámský nový rok

Státními svátky jsou i některé křesťanské svátky.

• 1.–2. 5. Velikonoční neděle a pondělí (pravoslavné)

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

Nejběžnějším způsobem vstupu do Jordánska je letecky přes mezinárodní letiště v Ammánu a v Aqabě. Víza se udělují na
všech jordánských zastupitelských úřadech, pro ČR je příslušné jordánské velvyslanectví ve Vídni. Víza je možné získat
rovněž na hraničních přechodech i na letištích, výjimkou je pouze přechod Allenby Bridge / King Hussein Bridge mezi
Jordánskem a palestinskými územími, kde vízum nelze obdržet. Poplatek za jednorázové vízum činí 40 JOD (cca 56 USD)
(vícenásobná víza se na hraničních přechodech nevydávají).
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Při odjezdu ze země se platí výjezdní poplatek ve výši 10 JOD (cca 14 USD). Pokud turisté opouštějí Jordánsko letecky,
bývá výjezdní poplatek zpravidla již zahrnut v ceně letenky.

V případě, že z pasu je zjevné, že turista navštívil Izrael, nebo není-li zřejmé, jak vstoupil do Jordánska, nevpustí
dotyčného turistu do sousedních arabských zemí – Sýrie, Irák a Saúdská Arábie.

Zvýšenému riziku je cizinec podle vyjádření jordánských bezpečnostních orgánů vystaven ve východní a severovýchodní
části země a v provincii Maan. Rovněž nelze doporučit severní oblasti přiléhající k jordánsko-syrské hranici.

Přes případné teroristické hrozby je Jordánsko poměrně bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Pouze při
cestách do odlehlejších venkovských oblastí doporučujeme zvýšenou obezřetnost, výhodou je samozřejmě místní
doprovod.

Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována
identita cestujících. Turisté by měli mít u sebe vždy cestovní pas, příp. jeho kopii.

Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí.
Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování, tak – hlavně mimo Ammán – vhodné oblečení, požívání
alkoholu, atd.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vládou jsou stanoveny některé výhody povinně poskytované pracovníkům většiny odvětví (minimální mzda, pětidenní
pracovní týden, minimální dvoutýdenní dovolená a cca 20 dnů placených svátků). Zaměstnavatelé odvádějí 10 % a
zaměstnanci 5 % sociálního pojištění.

Zaměstnávání občanů ČR podléhá obdobným pravidlům jako zaměstnávání jiných cizinců. Vzhledem k vysoké míře
nezaměstnanosti vláda povoluje zaměstnávání cizinců pouze ve výjimečných případech.

Protože se však v Jordánsku řada zaměstnání pokládá za „společensky méně přijatelná“, existuje mnoho prací, jež
vykonávají především cizinci: nejordánští Arabové, zejména Egypťané, pracující jako tovární, stavební, zemědělští dělníci a
ve službách. Asijské pracovní síly (z Filipín, Srí Lanky) jsou zaměstnávány v domácnostech, restauracích a zdravotnictví a
čínští kvalifikovaní dělníci působí mnohdy na mistrovských postech v exportně orientovaných továrnách operujících v
některé z Qualified Industrial Zones. Zhruba 120 tis. cizích státních příslušníků pracuje v Jordánsku legálně, podle odhadů
dalších cca 450 tis. cizinců pobývá v Jordánsku nelegálně. Zcela samostatnou kategorií jsou syrští uprchlíci – z 1,3 mil. jich
je řádově 586 tis. registrováno UNHCR, což předpokládá v jejich prospěch určitou sociální a humanitární asistenci (z nich
jen něco málo přes 90 tis. přebývá v utečeneckých táborech). Tito lidé nemají formální povolení k pobytu, nicméně
jordánský stát toleruje jejich pracovní aktivity a umožňuje jim zakládat firmy.

Jordánští pracovníci jsou obecně vzdělanější a kvalifikovanější než v jiných zemích regionu Blízkého východu, a proto se
uplatňují v bohatších ropných arabských státech. V současné době pracuje oficiálně mimo svou zemi zhruba 500 tis.
jordánských občanů.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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Jordánsko disponuje sítí velmi kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou
destinaci Akabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným
pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy.
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7. Kontakty
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

Embassy of the Czech Republic
34, Halab Street, Abdoun, Amman 11181
P.O.Box 2213, Jordan
Tel.: +962-6-5927051 / 2
Fax: +962-6-5927053
E-mail: amman@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/amman

Nejvhodnější formou dopravního spojení mezi letištěm Queen Alia International Airport, na kterém přistává většina
mezinárodních letů, a Velvyslanectvím ČR v Ammánu je taxi. Cena je fixní, jízda jedním směrem stojí cca 22,- JOD. Možné
je také využít autobusové kyvadlové přepravy mezi letištěm a centrem města. Letiště se nachází cca 35 km jižně od
Ammánu.

• Velvyslanec: Mgr. Petr Hladík (od XI/2013)
• Diplomat, konzul a obchodně-ekonomický rada: JUDr. Bohumil Jirkal (od I/2014)
• Administrativní attaché, hospodář: Ing. Roman Stoklas (od VII/2012)

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

• Ministerstvo zahraničních věcí: Odbor států Blízkého východu a severní Afriky, tel.: 22418 2470
• Ministerstvo průmyslu a obchodu: Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel.: 22485 2633

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

• +962 tel. kód Jordánska
• +962 6 tel. kód Ammánu
• 911 Nouzová linka
• 190 Dopravní nehody
• 191 Policie
• 193 Zdravotní pohotovost
• 196 Dotazy na telefonní čísla
• 199 Hasiči/Požárníci
• 196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)
• +962 6 5343402 Dopravní policie
• +962 6 4010000 ext. 0 letiště Queen Alia International Airport – informace

7.4 Internetové informační zdroje
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• www.nic.gov.jo/ základní informační portál o Jordánsku
• www.petra.gov.jo tisková agentura Petra
• www.jordantimes.com Jordan Times, anglicky psaný denník
• www.star.com.jo/default/default.aspx Star, anglicky psaný týdeník
• www.visitjordan.com portál zaměřený na cestovní ruch
• www.kingabdullah.jo stránky krále Abdulláha II.
• www.pm.gov.jo/ úřad vlády (plus rozcestník na ostatní ministerstva)
• www.mfa.gov.jo/ Ministerstvo zahraničních věcí Jordánska
• www.menafn.com/ Middle East and North Africa Financial Network
• www.cbj.gov.jo/ Jordánská národní banka (statistiky vývoje ekonomiky, zahraničního obchodu, bankovní regulace

apod.)
• www.mit.gov.jo/home_En.asp Ministerstvo průmyslu a obchodu (podnikatelská legislativa, analýzy průmyslu a

zahraničního obchodu apod.)
• www.dls.gov.jo Department of Lands and Survey (Pozemkový úřad Jordánska)
• www.tourism.jo/inside/Main.asp Ministerstvo cestovního ruchu a památek
• www.visitjordan.com stránky Jordan Tourism Board
• www.intaj.jo/ Information Technology Association
• www.rj.com letecká společnost Royal Jordanian
• www.jcaa.gov.jo/ Jordan Civil Aviation Authority
• www.nra.gov.jo/ Natural Resources Authority
• www.memr.gov.jo/ Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů
• www.nepco.com.jo National Electric Power Company
• www.jopetrol.com.jo/ Jordan Petroleum Refinery Company
• www.apmterminals.com kontejnerový přístav v Aqabě
• www.epc.gov.jo Executive Privatisation Commission
• www.incometax.gov.jo/IncomeTax/Home/En_Index.aspx Income and Sales Tax Department (informace o daňovém

systému, předmětná legislativa v anglickém jazyce)
• www.mof.gov.jo/english/inside.asp Ministerstvo financí
• www.aqabazone.com Aqabská speciální ekonomická zóna
• www.jordaninvestment.com Jordan Investment Board
• www.customs.gov.jo Customs Department (celní sazebníky a pravidla importu a exportu)
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