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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Surinam je půlmiliónovou zemí ležící na severu Jižní Ameriky. Je významným producentem bauxitu, těží se i zlato a ropa,
pěstují se banány, rýže, citrusy a cukrová třtina. Významným zdrojem příjmu obyvatelstva je finanční pomoc od
příbuzných žijících v zahraničí.

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:
• Republika Surinam (Republic of Suriname)
• zkráceně Surinam
Složení vlády:
• Prezident - Desiré Delano Bouterse
• Viceprezident - Ashwin M. Adhin
• Ministr práce, technologického rozvoje a životního prostředí – Soemarto Moestadja
• Ministr vnitra - Mohamed F. Noersalim
• Ministryně zahraničních věcí – Yldiz D. Pollack-Beighle
• Ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu - Ferdinand R. Welzijn
• Ministr obrany – Ronny C. Benschop
• Ministr zemědělství, chovu a rybolovu – Soeresh Algoe
• Ministr financí - Gillmore A. Hoefdraad
• Ministr spravedlnosti a policie – Eugene J. Van der San
• Ministr přírodních zdrojů – Regilio J. Dodson
• Ministr školství, vědy a kultury – Robert L. Peneux
• Ministr veřejných prací, dopravy a komunikací – Jerry G. Miranda
• Ministr pro místní rozvoj – Edgar A. Dikan
• Ministryně územního plánování a lesní správy – Roline T. Samsoedien
• Ministryně pro sociální záležitosti a bydlení – Cristien R. Polak
• Ministr zdravotnictví – Patrick Pengel
• Ministryně sportu a mládeže – Joan H. Dogojo

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

• Počet obyvatel: 543 tisíc (2015)
• Průměrný roční přírůstek: 0,87 % (2015)

Demografické složení:
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• 14 let: 27,7 %
• 15–59 let: 62,0 %
• přes 60 let: 10,3 %

Národnostní složení:

• 37 % Hinduové - potomci Indů
• 31 % Kreolové
• 15 % Javánci
• 10 % Maroonové – potomci Afričanů
• 2 % Amerindiáni
• 2 % Číňané
• 2 % ostatní
• 1 % bílí

Náboženské složení:

• křesťané: 48 % (protestanti 25 %, katolíci 23 %)
• hinduisté: 27 %
• muslimové: 20 %
• domorodé víry: 5 %

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.

2012 2013 2014 2015 2016

nominální HDP
(mld. USD)

5,09 5,01 5,8 5,15 4,61

HDP/obyv. (USD) 9.320 9.240 9,639 8,770 6,167

meziroční růst
HDP (%)

4,0 4,4 4 -2,7 -10,4

inflace (%) 5 4,2 3 25,1 52,4

nezaměstnanost 8 8,8 7,0 8,9 11,9

Zdroj: WB, ECLAC

Základem hospodářství zůstává těžba zlata, platiny a drahých kamenů, jejichž vývoz představuje cca 60% veškerého
vývozu země. Těžbu zlata ovládají firmy USA a Kanady, největším dovozcem SR zlata jsou nicméně Sjednocené arabské
emiráty, následované Švýcarskem a USA. Diamanty vesměs směřují do Belgie. Výrazně poklesl význam bauxitu ve složení
exportu oproti dřívějšku, nikoli však z důvodu nedostatku zdrojů, nýbrž poklesu rentability při současných nízkých
světových cenách.
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Závažným problémem posledních let se stal pokles světových cen komodit, v jehož důsledku došlo k propadu HDP o 2,7
% v roce 2015 a o dalších 10,4 % v roce 2016. Vláda byla nucena obrátit se na MMF, který zemi poskytl půjčku ve výši 481
mil. USD. Vláda však musela škrtnout až 70 % poskytovaných dotací a uvolnit kurs domácí měny, která prudce
depreciovala. Negativní hospodářský vývoj se odrazil i na explozi inflace, která dosáhla 25,1 % v roce 2015 a 52,4 % na
konci roku 2016.

Odhaduje se, že až 60% těžby zlata jde na vrub šedé ekonomiky, pololegálních či většinou nelegálních malých firem, které
navíc devastují životní prostředí vypouštěním rtuti do řek apod. Největšími viníky jsou údajně Brazilci, kteří do Surinamu
za tímto účelem nelegálně migrují, s odstupem za nimi i těžaři z Francouzské Guyany, jejichž vlastní země je přece jen
schopna přísnějšího dohledu a jakéhosi dodržování zákonů na ochranu životního prostředí a v sousedním Surinamu mají
volnější pole pro nekalou činnost.

Pokles vývozu bauxitu, ale i zlata v posledních letech vede vládu ke snahám o diversifikaci exportu, hlavními komoditami
jsou rýže, banány, zelenina, ryby a krevety.

Perspektivně by země měla snížit závislost na vývozu surovin, a to jak z důvodu volatility světových cen, tak i naprosto
dominujícího exportu zboží s nízkou přidanou hodnotou, při téměř úplné absenci vlastního zpracovatelského průmyslu. V
zemi, která je z 95 % území pokryta pralesem, představuje dřevo a dřevěné výrobky méně než 1% exportu, přičemž se
třikrát více této komodity dováží.

Strategickým cílem vlády je řešit nedostatek elektrické energie a zajistit udržitelný rozvoj vnitrozemí a racionální využívání
vodních a přírodních zdrojů. Země nyní provádí komplexní geologický výzkum. Byl obnoven projekt výstavby
hydroelektrárny 800 MW v západním Surinamu, který má financovat čínská firma. Realizace projektu je potřebná
v perspektivě 10 let, kdy při zachování současných kapacit by se ekonomika Surinamu dostala přirozeným vývojem do
energetické nouze. Další menší hydroelektrárna 50 MW se má stavět ve vnitrozemí.

Surinam je údajně 1. na světě v přepočtu objemu kvalitní pitné vody na obyvatele. Vláda má proto zájem o technologie
pro racionální a udržitelné využívání vodních i ostatních přírodních zdrojů.

Rozvoj vnitrozemských regionů je zásadní otázkou hospodářského vývoje země. Jsou rozvíjrny programy rozvoje
infrastruktury, přičemž na financování se podílí velkou měrou Čína. Nizozemsko připravuje projekt výstavby železnice
v hodnotě 130 mil. eur. Se sousední Brazílií se rozvíjí projekt mapování země, které je spojeno i s geologickým výzkumem
a studiemi pro speciální agro-ekologické zóny. Potenciál pro zvýšení příjmů země v budoucnosti má nepochybně i
cestovní ruch.

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

Ekonomická recese v letech 2015 a 2016 se velmi negativně projevila také ve vývoji veřejných financí. Jejich schodek v
uvedených letech dosáhl 10,2 %, resp. 7,9 % HDP.
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2012 2013 2014 2015 2016

příjmy 4024,5 3960,2 3750,9 3398,7 3373,9

výdaje 4410,6 4728,4 4564,3 5005,7 5194,4

saldo -386,1 -768,1 -973,3 -1697,5 -1777,6

Údaje jsou v mld. SRD
Zdroj: Central Bank of Surinam

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

2012 2013 2014 2015 2016

běžný účet 162,4 -196,0 -415,5 -808,3 -156,8

čistý kapitálový
účet

-6995,8 126,5 -446,8 1280,5 N/A

čistý finanční účet -307,1 -577,9 -838,6 -1004,4 N/A

devizové rezervy 1008,4 778,8 625,1 330,2 381,1

zahraniční
zadluženost

810,8 984,3 1088,2 1214,4 1436,4

Údaje jsou v mil. USD
Zdroj: Central Bank of Surinam, WB

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému je centrální banka Central Bank of Suriname, která vykonává funkci emisní banky a má
regulatorní a kontrolně devizové pravomoci. Surinam má zdravý bankovní systém se striktní kontrolou centrální banky.

Největšími surinamskými bankami jsou:

• RBTT BANK (SURINAME) N.V.
• DE SURINAAMSCHE BANK N.V.
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• HAKRINBANK N.V.
• SURINAAMSE POSTSPAARBANK
• STICHTING SURINAAMSE VOLKSCREDITELBANK
• LANDBOUWBANK N.V.
• FINABANK N.V.
• SURICHANGE BANK N.V.

Pojišťovací společnosti:

• ASSURIA LEVENSVERZEKERING N.V.
• CLICO LIFE AND GENERAL INSURANCE COMPANY (SA) Ltd.
• CLICO LIFE INSURANCE COMPANY SURINAME N.V.
• FATUM LEVENSVERZEKERING N.V.
• ASSURIA SCHADEVERZEKERING N.V.
• ASSURIA MEDISCHE VERZEKERING N.V. aj.

Záložny a úvěrové unie:

• COOPERATIEVE CENTRALE VAN KREDIETCOOPERATIES C.A.
• COOPERATIEVE VERENIGING SPAAR-EN KREDIETCOOPERATIE C-47 G.A.
• KREDIETCOOPERATIE KERSTEN G.A. aj.

Na trhu dále operují spořitelní fondy a investiční a finanční společnosti.

1.7 Daňový systém

V Surinamu je uplatňována daňová soustava, která se skládá z těchto základních daní:

• korporátní daň z příjmu: sazba 36 %
• daň z nemovitostí: různé sazby podle lokality a bonity půdy
• daň z příjmu fyzických osob (podle výše příjmu): sazby 0 %, 8 %, 18 %, 28 %, 38 %
• příspěvek na sociální zabezpečení placený zaměstnancem: 4 %

Dále existuje daň z obratu ve výši 10 %, která by měla být v roce 2018 nahrazena DPH ve stejné výši.
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2. Zahraniční obchod a investice
Ekonomická recese v posledních letech se projevila ve snížení absolutních hodnot vývozu i dovozu.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 2700,2 2416,2 2145,3 1652,3 1447,1

Dovoz 1993,5 2173,7 2012,3 2027,6 1244,4

Saldo 706,7 242,5 133,0 -375,3 202,7

Údaje v mil. USD
Zdroj: Centrale Bank van Suriname

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export (v r. 2015)
• Švýcarsko - 31 %
• Belgie - 14 %
• USA - 12 %
• Francie - 11 %
• Kanada - 8 %
Import (v r. 2015)
• USA - 29 %
• Nizozemsko - 16 %
• Čína - 15 %
• Japonsko - 5 %
• Kanada - 5 %

Zdroj: OEC

Surinam má uzavřené bilaterální obchodní dohody s Kostarikou, Kubou a Dominikánskou republikou v rámci Caricomu, s
Brazílií udržuje pravidelné obchodní konzultace, je beneficientem všeobecného systému preferencí a Karibské iniciativy,
dále kanadského programu pro Commonwealth Caribbean Trade, Investment and Industrial Cooperacion (CARIBCAN) a
od roku 2013 je přidruženým členem Mercosulu.
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2.3 Komoditní struktura

Export (v r. 2015)
• Zlato - 45 %
• Bauxit - 18 %
• Rafinovaná ropa - 9 %
• Nezpracované dřevo - 5 %
• Banány - 4 %
Import (v r. 2015)
• Osobní automobily - 5 %
• Nákladní vozy - 4 %
• Důlní stroje - 3 %
• Stroje na zpracování hornin - 2 %
• Drůbeží maso - 2 %

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Surinamu nejsou žádné zóny volného obchodu ani bezcelní zóny pro dovoz.

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

Přímé zahraniční investice se v posledních letech pohybují kolem hranice 100 mil. USD. Největšími zahraničními investory
v Surinamu jsou Spojené státy, Nizozemsko, Malajsie, Kanada, Austrálie a Indonésie. Nizozemsko však své investice
omezilo po roce 2010 v souvislosti s osobou prezidenta.

2013 2014 2015

Příjem PZI 188 163 276

Zásoba PZI 1231,5 1396,6 1675,8

Údaje v mil. USD
Zdroj: Santander Trade Portal

Největšími investicemi do surinamské ekonomiky v posledních letech byly následující projekty:

• SURALCO, USA: 10 mil. USD na rozšíření rafinérie bauxitu
• BHP Billiton, Austrálie: 130 mil. USD do těžebního průmyslu
• Best Western, USA: 10 mil. USD nákup a otevření hotelů
• Cambior, Kanada: 25 mil. USD na těžební průzkum
• Bel A Soir, Nizozemsko: 3 mil. USD na dobytčí farmu
• Repsol YPF, Španělsko: 4 mil. USD na offshore ropný průzkum
•
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Maersk, Dánsko: 3,4 mil. USD na offshore ropný průzkum

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

Ekonomická a politická stabilita v posledních letech vytvořila v zemi atraktivnější investiční prostředí. Zvyšuje se zájem o
investování místních a zahraničních investorů. Neexistují žádné přímé nebo nepřímé průmyslové strategie s
diskriminačním účinkem pro zahraniční investory. Jediným významným sektorem, kde zahraniční investoři nemají stejná
práva jako domácí společnosti, je sektor těžby ropy. Ze zákona jsou průzkumná a těžební práva v rukách státní ropné
společnosti State Oil Company a zahraniční investor může vstoupit do oboru pouze prostřednictvím kooperační smlouvy
s místní společností. Některá nedávná opatření surinamské vlády a její investiční politiky zdůrazňují významné okamžiky
pro zvýšení přílivu přímých zahraničních investic:

• zavedení nové měny, surinamského dolaru (SRD) v r. 2004, který umožnil větší stabilitu směnných kurzů, kdy
centrální banka nahradila systém pevného kurzu systémem kurzu plovoucího, založeného na koši nejvýznamnějších
měn

• revize a modernizace investičního zákona
• zřízení Standards Bureau pro zavedení jednotných standardů pro národní a v zahraničí vyráběné zboží
• přechod v květnu 2005 na nový bankovní zákon umožňující centrální bance shromažďovat statistické údaje od

společností soukromých nebo veřejných
• racionalizace obchodních výpůjčních sazeb s ekonomickou stabilitou a snížení inflace snížením obchodních sazeb v

místní měně na cca 9 % aj.

Jednou z výhod podnikání v tak malé zemi, jako je Surinam, je jeho škála investičních pobídek. Nejnovější surinamský
zákon o investicích vč. předchozích zákonných úprav doporučený Chamber of Commerce and Industry počítá téměř
výhradně s finančními pobídkami. Podniky, ustavené v souladu se surinamskými zákony mají přístup k investičním
pobídkám. Nově vznikajícím společnostem a nebo již existujícím, je umožněno úplné nebo částečné vynětí z dovozních
cel nebo z dovozu kapitálových statků, surovin a dalšího zboží zamýšleného pro výrobu produktů, které se na místě
nevyrábějí. Nové firmy mohou využít nabídky na daňové prázdniny podle objemu úvodní investice, nebo zrychlené
odpisy. Dovoz veškerého zařízení a dodávek užívaných v ropném těžebním a zpracovatelském průmyslu je volný.

Fiskální pobídky:
• jednoroční prázdniny daně z příjmu s úvodní investicí nejméně 5.000 USD nebo 6 % sleva (nebo pokud je realizován

vývoz zboží a služeb 10–80 %) daně z příjmu při investici nejméně 100.000 USD
• pokud nejméně 20.000 USD představuje investice v regionech schválných vládou, daň z příjmu může být snížena až

o 20 % nebo o 10 % při minimální investici do oblasti chráněného životního prostředí
• od 1. do 9. roku od zahájení produkce společností jsou v platnosti různé oborové daňové úlevy, zejména pro sektor

zemědělství, dobytkářství, vodní hospodářství, lesnictví, hornictví a turistiku

V Surinamu je možno nakupovat nemovitosti zahraničími osobami i firmami, ale je nutné získat povolení od Foreign
Exchange Commission. Státní příslušníci zemí CARICOMu mohou nemovitosti nakupovat volně, ale musí nákup
zaregistrovat do 30 dní od data nákupu. Podobná pravidla jsou stanovena také na nákup cenných papírů na místním
akciovém trhu.

Pro příliv a odliv kapitálu neexistují žádná omezení. K provedení transferu ze země se však vyžaduje povolení Foreign
Exchange Comission ministerstva financí. Lhůta pro získání povolení je různá podle sektoru a výše poukazované částky.
Průměrná doba k provedení transferu je však 2–5 dní prostřednictvím systému SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications).

Neexistují žádné restrikce objemu zahraniční měny pro poukaz ze Surinamu, nicméně transfer částky vyšší než 10 000
USD v cizí měně vyžaduje povolení od následujících autorit: pro surinamské státní příslušníky Department of Currency
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Control ministerstva financí a pro cizince Foreign Exchange Commission centrální banky Central Bank of Suriname.

Surinam nevyžaduje offsetové programy. Soukromý sektor má běžný přístup k půjčkám, dlouhodobým úvěrům a
překlenovacím úvěrům.

Více informací je možno nalézt v investičním průvodci z dílny surinamské centrální banky z roku 2015.
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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, s přiakreditací pro Surinam sídlí v sousední Guyaně, v hlavním městě Georgetownu.

Adresa: 11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847
Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004/ 226 5424/226 2869/226 2667
Fax: (+592) 226 2615
Email: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

Otevírací hodiny pro veřejnost: Po - Čt: 08:00-17:00 , Pá 08:00 - 12:30

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Mezi EU a Surinamem existuje dlouhotrvající partnerství pro rozvoj. Hlavními cíly Dohody z Cotonou je podpora rozvoje,
snižování chudoby, udržitelný rozvoj a postupná integrace země do světové ekonomiky.

Zcela „speciální“ má Surinam vztahy s Nizozemskem, avšak zdaleka nejen z důvodů historických. Z minulosti pojí SR s NL
především nizozemský jazyk, jenž silně zvýhodňuje Nizozemsko, pokud jde o hospodářské vztahy se Surinamem.
Rubem této relace je ovšem právoplatné odsouzení prezidenta SR v NL za drogové delikty a politické vztahy obou
zemí jsou na bodě mrazu.

Neméně schizofrenní situace je v relaci k USA, kde si momentálně odpykává trest ve věznici syn SR prezidenta za pokus o
podporu teroristické organizace a předtím ještě za obchod s drogami. Zatímco však vztahy s USA jsou zatíženy
problémem téměř nerušeného tranzitu drog přes Surinam (mj.) do USA, US firmy bohatě využívají koncesí na těžbu zlata
a USA je před Nizozemskem největším dodavatelem zboží všeho druhu do Surinamu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Surinam má dlouhodobě zájem o rozvojovou spolupráci. EU zemi alokuje Národní indikativní program (NIP) pro léta
2014 - 2020 ve výši 13,8 mil. EUR, který spravuje Delegace EU v Georgetownu. 94 % prostředků NIP je určeno na
programy spojené s udržitelným zemědělstvím a 6 % na technickou spolupráci. V předchozím šestiletém
období (2007-2013) se spolupráce zaměřovala na silniční infrastrukturu.
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Se Surinamem nadále vede EU pravidelně politický dialog, jehož zásadními tématy jsou LP a dobré vládnutí.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Hospodářské vztahy mezi ČR a Surinamem jsou minimální.

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

Vzájemná obchodní výměna (v tis. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 473 673 579 597 651

dovoz 9 542 5 311 7 532 3 564 1 574

obrat 10 015 5 984 8 111 4 161 2 225

saldo -9 069 -4 638 -6 953 -2 967 -923

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz v r. 2016 (v tis. USD)

HS4 Komodita Hodnota

3923 Výrobky přepravky balení zboží zátky
ap. z plastů

193

8703 Motorová vozidla pro přepravu osob 128

9504 Potřeby pro hry společenské stoly
speciální

53

8523 Disky, pásky aj. média pro záznam 44

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Surinam

13/25 http://www.businessinfo.cz/surinam © Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

http://www.businessinfo.cz/surinam


zvuku, obrazu apod.

3924 Nádobí stolní kuchyňské aj. pro
domácnost z plastů

43

6910 Výlevky umyvadla vany bidety apod.
keramické

42

8202 Pily, ruční listy pilové všech druhů 24

7323 Výrobky pro domácnost stolní apod.
ze železa a oceli

21

7016 Dlaždice, desky, kameny, cihly, tašky
skleněné

21

2710 Oleje minerální 15

Zdroj: ČSÚ

Dovoz v r. 2016 (v tis. USD)

HS4 Komodita Hodnota

9403 Nábytek a jeho části 444

0803 Banány 398

4401 Dřevo palivové štěpky třísky piliny
dřevěné

167

0406 Sýry a tvaroh 160

3901 Polymery a ethyleny v primárních
formách

81

8523 Disky, pásky aj. média pro záznam
zvuku, obrazu apod.

44

7206 Železo a ocel nelegovaná v ingotech
aj. tvarech

37

8544 Dráty, kabely a vodiče elektrické 31

7609 Příslušenství pro trouby trubky z
hliníku

25

7326 Výrobky ostatní ze železa a oceli 20

Zdroj: ČSÚ
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ani české ani surinamské statistiky nevykazují žádnou výměnu v oblasti služeb.

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

Žádné české investice v Surinamu nejsou registrovány.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Surinamem nejsou smluvně upraveny.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla v roce 2013 Surinamu pomoc v rámci malého lokálního projektu rozvojové spolupráce. Podílela se na
vybavení počítačové techniky pro sluchově a zrakově postižené žáky Kennedyho školy v Paramaribu. Surinam není
prioritní zemí pro poskytování rozvojové spolupráce.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Oborové příležitosti pro český export se nacházejí ve strojírenství, zejména pokud jde o stroje na zpracování dřeva, a dále
v těžebním průmyslu.

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

Hlavní perspektivní obory:

• strojírenství - stroje na zpracování dřeva
• těžební průmysl - průzkum a těžba nekovových surovin
• energetika - dodávky v rámci projektů výroby elektrické energie z vodních zdrojů, perspektivní průzkum a těžba

nových ložisek ropy a plynu, výstavba větrných elektráren

Dále i následující obory:

• geologické mapování země
• vodní hospodářství a technologie životního prostředí
• obnovitelné zdroje energie, zejména malé vodní elektrárny
• zemědělské technologie
• potravinářství
• infrastruktura
• telekomunikace a IT

5.2 Kalendář akcí

V Surinamu nejsou pro rok 2017 plánovány české proexportní či prezentační akce.

Největším veletržní akcí je každoročně pořádaný SURIMEP, zaměřený na důlní průmysl, energetiku a zpracování ropy.
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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

Největším hospodářským střediskem a přístavem je hlavní město Paramaribo.

Možnosti výběru distribučních kanálů nejsou nijak omezené, možné jsou všechny formy od obchodních zástupců po
přímý prodej konečnému uživateli.

Český vývoz je realizován zejména na základě jednorázových objednávek místních partnerů.

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

Surinam se stal řádným členem CARICOMu v r. 1995. V platnosti je společný externí celní tarif (CET) v rozsahu 5 - 25 %.
Dovozní cla z nečlenských zemí Caricomu se pohybují v rozpětí 0 - 40 %, průměrná cla jsou 30 - 40 %. Bezcelní dovoz
různých druhů produktů je možný v rámci národního pobídkového rozvojového programu (National Development
Incentives Program). Vláda poskytuje plné nebo částečné vynětí z dovozních cel pro nové obchodní firmy. Surinamský
licenční systém je zastaralý a těžkopádný a je ve skutečnosti obchodní překážkou. V zemi nejsou žádné volné obchodní
zóny. Registrace jednotlivých obchodníků, společností a firem je povinná a provádí se v Trade Register Department
obchodní a průmyslové komory (Chamber of Commerce and Industry of Surinam). U této obchodní komory se
předkládají žádosti o dovozní a vývozní licence.

Dovozní náležitosti:

Pro dovoz zboží do Surinamu se vyžadují následující dokumenty:

• platná licence dovozce nebo dovozní společnosti
• formulář E-82 (požadovaný pro udělení licence na cizí měnu) – žádost se předkládá na institutu pro dovoz, vývoz a

kontrolu zahraniční směny (Institute for Import, Export and Foreign Exchange Control)

O dovozní licenci jednotlivce nebo firmy se žádá na Ministerstvu obchodu a průmyslu, Company Licences Department a
žádost musí být doložena:
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• námořním konosamentem (Bill of Lading) vystaveným přepravní společností
• leteckým nákladním listem (Airway Bill) – pro leteckou přepravu
• tzv. Dokladem pro proclení zboží (Single Document)
• Formulář E-82 a Single Document jsou volně ve veřejné prodejní síti

Podle druhu dováženého zboží musí být žádost doložena dalšími doklady:

• certifikátem o původu zboží (Certificate of Origin)
• zdravotním certifikátem (Health Certificate) – na dovoz zvířat a rostlin, pro dovoz zvířat se dále vyžaduje separátní

licence od ředitele veterinární inspekce
• fytosanitární certifikát (Fytosanitary Certificate) – pro rostliny určené na osev, musí být vystaveno autorizovanou

organizací země původu
Postup při dovozu zboží:

Zbožové zásilky:

• dovozce musí mít platnou dovozní licenci
• při objednávce zboží musí dovozce nejprve předložit jak dovozní tak vývozní licenci o směně (E-82) Institutu pro

dovoz, vývoz a kontrolu zahraniční směny, včetně proforma faktury s hodnotou CIF dvojmo, na které je uvedeno
dopravné a pojišťovací poplatky separátně

• je zakázáno dovážet zboží mimo kvóty vymezené ministerstvem obchodu a průmyslu, na které se vyžaduje zvláštní
povolení ministerstva

• při dovozu zboží musí dovozce připravit formulář Single Document k proclení a během 6 dnů po příjezdu lodi musí
být zboží procleno, jinak po uplynutí této doby nabíhá skladné, které musí hradit dovozce

• předložit vyplněný formulář Single Document na daňovém úřadě pro zaplacení dovozního cla, k odsouhlasení a
zavedení do statistiky; poté bude formulář potvrzen celnicí, orazítkován a očíslován a stanoveno datum pro dodání
zboží

• předložit vyplněný formulář Single Document s dovozní licencí, fakturou, konosamentem na Institut pro dovoz, který
označí, že licence byla využita nebo může být použita v příští dodávce

• předložit zbožový Single Document s nezbytnými doklady, jako je faktura, konosament a dovozní licence na celnici,
kde proběhne kontrola hodnoty a množství zboží, zaplacení dovozního cla a dalších náležitostí; poté se vyznačí na
lodním manifestu, že zboží bylo vyloděno

• nabídnout zboží (Single Document) s ostatními dokumenty úředníkovi, který je pověřen dodávkou zboží do skladiště
dočasného nebo pod celní uzávěrou, k čemuž je potřebná autorizace přepravní společnosti; vyzvednutí a přeprava
zboží společně s objednávkou dopravy a kopií formuláře Single Document

• tzv. EA licence je vyžadována pouze na dárkové balíčky, do částky 500 SRD se EA licence nevyžaduje

Celní poplatky mohou být hrazeny před schválením EA licence po předložení těchto dokladů: 1x Single Document, 1x
faktura, 1x konosament, odhadní listina.

Vývozní náležitosti:

Pro vývoz se vyžaduje exportní licence, udělovaná Ministerstvem obchodu a průmyslu na dobu 3 let. Pro získání této
exportní licence je zapotřebí:

• předložit žádost s dvěma kopiemi pasové fotografie
• výpis z matriky narození
• prohlášení o národnosti
• kolek
• potvrzení o zaplacení licenčních poplatků
• potvrzení o zaplacení kolku a správních výdajů
• výpis z obchodního rejstříku u Obchodní a průmyslové komory
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Vydání exportní licence trvá od jednoho do šesti měsíců.

Vývozní licence:

Pro vývoz potřebuje vývozce vývozní licenci, schválenou Institutem pro dovoz, vývoz a kontrolu zahraniční směny
doloženou relevantními exportními dokumenty (faktura, konosament aj.). Tato procedura zabere několik dní.

Možné problémy:

Pokud vývozce nesplnil povinnost převodu výnosů z exportu centrální bance nebo nedodržel exportní ceny určitých
produktů regulované ministerstvem obchodu a průmyslu, může mu být licence odmítnuta.

Neexistují žádné formy ochrany domácího průmyslu a trhu, které by mohly zabraňovat volnému pronikání produkce
zahraničních firem na trh. Určitou formou ochrany domácího trhu jsou cla, aplikovaná na strategická odvětví nebo jejich
části. Dovoz do země je liberalizován.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro otevření firmy na Surinamu potřebuje zahraniční investor speciální průmyslovou licenci, o jejímž udělení rozhoduje
vláda případ od případu. Neexistují žádné speciální požadavky na procentní místní podíl nebo na rovnost podílů.
Neexistují také žádné požadavky na nahrazení dovozu ani exportní cíle. Investoři nemají za povinnost žádat použití
zaměstnaneckých agentur ani souhlas s transferem technologií nebo použití místních zdrojů financování. Soukromé
společnosti se musí zaregistrovat u Chamber of Commerce, aby mohly otevřít společnost v zemi. Po registraci mohou
nakupovat a disponovat svým majetkem bez omezení.

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

K propagaci v Surinamu je možno využít všechny formy, které poskytují hromadné sdělovací prostředky. Inzerce a
propagační akce jsou nejvíce prezentovány v místních novinách a na místních rozhlasových a televizních stanicích. Pro
zadání jakékoliv propagační akce, inzerce, reklamy v HSP aj. se doporučuje využít služeb místního obchodního zástupce,
který zná prostředí a mentalitu v zemi a je schopen, ve spolupráci s některou z místních reklamních a propagačních
agentur zvolit nejvhodnější formy působení na trh, dobu a délku trvání reklamního spotu apod.

V Surinamu není obvyklý direct marketing. Zvyšuje se počet franšízových firem, zejména v oboru rychlého občerstvení a
službách pro turistiku. Propagace může být vedena v holandštině, což je úřední jazyk, ale také v angličtině, která je široce
rozšířená.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V praxi na Surinamu neexistuje ochrana práv duševního vlastnictví. Surinam je oficiálně členem následujících dohod a
ujednání o ochraně duševního vlastnictví:

• Pařížské konvence o ochraně průmyslového vlastnictví (1883)
• Bernské konvence o ochraně literárních a uměleckých děl (1886)
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• Haagské konvence o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů (1925)
• Dohody z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro účely registrace značek (1957)
• Strasbourské dohody o mezinárodní patentové klasifikaci (1971)
• Surinam je dále členem WIPO (World Intellectual Property Organization) od r. 1975, a členem WTO. Surinam dosud

neratifikoval TRIPS Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights).

Současný právní rámec, který je datován z let 1912–1913, poskytuje pouze velmi omezenou ochranu autorských práv,
obchodních známek a patentů. Související práva, která se týkají autorské oblasti, geografického určení původu zboží,
průmyslového designu, užitkových vzorů, apod. nejsou chráněna vůbec.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné vládní zakázky jsou obecně vyhlašovány veřejnými licitacemi s možností účasti národních i zahraničních firem, ve
smyslu Kontraktačního zákona a Zákona o boji proti korupci. Surinamská vláda prosazuje rovné podmínky pro všechny
účastníky licitačního řízení a především transparentnost všech nabídek. Veřejné licitace s mezinárodní účasti jsou
vyhlašovány zejména v oborech výstavby silniční infrastruktury, vodního hospodářství, komunálních služeb aj.

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

Obecně je snahou řešit obchodní a investiční aj. spory vyplývající z dodavatelskoodběratelských vztahů mimo soudní
systém. Vzhledem k výraznému nedostatku soudců v zemi řešení těchto sporů zabere dobu i několika let, přičemž
výsledek je značně nejistý a obvykle zvýhodňující surinamskou stranu. Doporučuje se v každém případě využít služeb
místních profesionálních advokátních společností a usilovně hledat formy mimosoudního vyrovnání s partnerem. Zvláštní
význam tak má smírčí řízení.

Surinamský právní systém je založen na holandském civilním systému (Dutch Civil System) zákonů, které jsou zakotveny v
trestním a obchodním zákoníku. Vláda do soudního systému nezasahuje. V zemi existuje zákon o bankrotu a je
uplatňován v případě žaloby nejméně dvou věřitelů.

Surinam je považován za trh relativně bezpečný pro podnikání i pro investice. Umožňuje nekonfliktní a volné působení
zahraničních firem na trhu. Neexistují žádné limity na repatriaci zisků, je však yžadováno povolení Foreign Exchange
Commission ministerstva financí k provedení transferu. Na získávání zahraniční měny neexistují žádné limity. V zemi
nehrozí nebezpečí ztráty investice z důvodů politické nestability nebo změny společenského systému. Doporučuje se však
zajistit investici, resp. pohledávku vyšší formou garance, a to bankovní zárukou nebo bankovním avalem a využívat formy
zajištění dodávky uplatněním vlastnického práva do úplného zaplacení pohledávky, event. využít zástavní právo.

Určitým rizikem pro české podnikatele může být nedostatek referencí pro navázání nových obchodních kontaktů, malá
znalost teritoria a omezenost jeho rozlohy a počtu obyvatelstva. Problémem je také skutečnost, že ČR nemá v teritoriu
žádné obchodní zastoupení. V r. 2010 byl v Paramaribo otevřen honorární konzulát, který může případně poskytnout
součinnost při provádění akvizice na produkty českého průmyslu a dohlédnout na kvalitu a bonitu vybíraných partnerů,
adeptů na obchodní zastoupení apod. Naopak určité možnosti k proniknutí na surinamský trh nabízejí holandští
obchodní partneři, kteří mají v Surinamu již svá tradiční obchodní spojení a mohou poskytnout poradenské a konzultační
služby.
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Nejpoužívanější platební podmínkou je v Surinamu neodvolatelný a potvrzený akreditiv. Pro nové obchodní kontakty se
doporučuje požadovat platba předem. Obvyklá je také forma zahraničních plateb bankovním převodem, ovšem
doporučuje se její použití již u známých partnerů, kteří osvědčili svou bonitu v předchozích obchodních případech. Při
úvěrových dodávkách je nutno vyžadovat bankovní garance nebo aval i přesto, že platební morálka surinamských
partnerů se nevymyká zvyklostem okolních latinskoamerických zemí. Je však na místě bedlivě dbát na zajištění devizové
návratnosti realizovaných dodávek. Nejsou poznatky a informace, že by některý český subjekt zaznamenal finanční ztrátu
z titulu neproplacení dodávek surinamskými partnery. Nedobytné pohledávky z titulu dřívějších vládních dodávek do
teritoria nejsou.

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

Místní zvyklosti:

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty odpovídají Latinské Americe. Dochvilnost není striktně vyžadována, nicméně se
doporučuje dostavit se na obchodní schůzky se zpožděním ne větším než 15 minut.

Obchodní jednání probíhá obecně v angličtině a je třeba mít dobře připravené nabídkové podklady, doprovázené
příslušnou technickou odbornou dokumentací, katalogy, prospekty, CD apod. Surinamský partner očekává obvykle
pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a
pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

Surinamský partner očekává kvalitně zpracované nabídky, obvykle počítá s delším dojednáváním ceny a neváhá vynaložit
úsilí a čas na dosažení jakékoliv slevy.

Úředním jazykem je holandština, dále je široce rozšířená angličtina, surinamština (Sranang Tongo – kreolština), hindi a
javánština. Někteří obyvatelé používají též domorodé jazyky maroon, aucan, saramacán aj., nepředpokládá se však, že by
se v nich vedlo obchodní jednání.

Státní svátky:
• 1. ledna Nový rok
• 15. března Holika
• březen–duben Velký pátek
• březen–duben Velikonoční pondělí
• 1. květen Svátek práce
• 1. červenec Zrušení otroctví
• 25. listopad Den nezávislosti
• 25. prosinec I. svátek vánoční
• 26. prosinec II. svátek vánoční a Tweede Kerstdaq
Pracovní a prodejní doba:
• Obvyklá pracovní doba: 8:30–12:00, 14:00–18:00 hodin
• Obvyklá prodejní doba: 8:00–20:00 hodin

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

Při cestování do Surinamu za účelem cestovního ruchu mohou občané České republiky od r. 2014 využít možnosti
zakoupení tzv. turistické karty. Turistickou kartu je možné získat na jakémkoli zastupitelském úřadu Surinamu, na
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mezinárodním letišti v hlavním městě Paramaribo a dalších místech, jejichž seznam je průběžně aktualizován.

Pro zakoupení turistické karty je třeba:

• předložit cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců
• zpáteční letenka nebo tranzitní letenku
• zaplatit administrativní poplatek 30 EUR (k 31. 5. 2017)
• turistická karta platí pro jeden vstup a maximální dobu pobytu 90 dnů

Turistická karta není vlepena do pasu. Aktuální informace o prodejních místech poskytne nejbližší zastupitelský úřad
Surinamu.

Vízová povinnost pro občany České republiky platí při cestování do Surinamu za jiným účelem než je cestovní ruch.
Vydání víza trvá obecně 5 dní, vízum je multiple s platností 2 měsíce. Nositelé diplomatických pasů požádají o vízum
nótou, přiloží 2 fotografie, vyplní žádost, vízum je multiple s platností 2 měsíce. O vízum je možné požádat u
zastupitelského úřadu. Pro získání víza je nutno vyplnit dvě žádosti, přiložit dvě aktuální fotografie pasového formátu,
kopii datové stránky pasu, předložit zpáteční letenku a zaplatit 30 USD. Platnost pasu je zpravidla vyžadována alespoň 10
měsíců.Vydání víza trvá zpravidla 5 dní, vízum je pro více vstupů s platností 2 měsíce. Nositelé diplomatických pasů
požádají o vízum nótou, přiloží 2 fotografie, vyplní žádost, vízum je na více vstupů (multiple) s platností 2 měsíce. O vízum
je třeba žádat na nejbližším surinamském konzulátu (pro ČR v Amsterdamu, Nizozemí).

Při příjezdu do Surinamu ze zemí s možností výskytu žluté zimnice (např. Brazílie, Guyana, Francouzská Guayana,
Venezuela) je třeba předložit pohraničním orgánům mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté
zimnici.

Použití kreditních karet, kromě velkých hotelů v Paramaribu je velmi omezené. Podobná je situace i v případě bankovních
automatů. Cestovatelům se doporučuje, aby se na cestu do Surinamu vybavili dostatečným množstvím hotovosti.
Směnárny ve většině případů přijímají pouze USD a EUR. Je doporučeno si před cestou u vydávající banky ověřit
působnost platební karty.

Mezinárodní řidičský průkaz je platný 6 měsíců. V Surinamu se jezdí vlevo, ale vozidla s volantem na levé straně jsou
povolena. Silniční pravidla jsou vykládána velmi volně. Kvalita vozového parku je velmi nízká. Při cestách ve vnitrozemí je
nutno být připraven na výskyt dobytka a zemědělské techniky i na hlavních tazích. Doporučuje se nepoužívat motocykly či
skútry.

Surinam pravidelně postihují silné deště, které způsobují rozsáhlé záplavy. Proto je doporučeno ověřit si před cestou
aktuální situaci. Z hlediska bezpečnosti může být problematickou zónou hlavní město Paramaribo a přilehlé okolí. Je
možno se setkat s krádežemi, ozbrojenými přepadeními a násilnými trestnými činy. V nákupních střediscích a místech s
větší koncentrací osob je nebezpečí kapesních krádeží. Doporučuje se nenosit na veřejnosti šperky či ukazovat větší
množství peněz v hotovosti. Je rovněž vhodné omezit pohyb po setmění. Vnitrozemí je relativně bezpečné, přesto však i
zde dochází k případům krádeží a přepadení.

Značně problematická je oblast východozápadní dálnice v úseku Paramaribo – Albina. Doporučuje se využívat služeb
zavedených cestovních kanceláří. Cestovatelé by měli mít na paměti, že existuje spor o hranice mezi Guyanou a
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Surinamem, který se nepravidleně projevuje výskytem nepokojů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní poměry jsou upraveny Zákoníkem práce, který stanoví práva a povinnosti pracovníků ve vztahu k zaměstnavateli.
Při uzavírání pracovního poměru se doporučuje využít služeb advokátních kanceláří specializovaných na zaměstnanecké
právo.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče v Surinamu nedosahuje evropských standardů. Vybavení státních nemocnic je omezené, mimo
Paramaribo pohotovostní služba téměř neexistuje. Doporučuje se, aby zdravotní pojištění uzavřené před cestou počítalo s
úhradou přepravy do jiné země.

Ve vnitrozemí je nožné se setkat s malárií, v případech krátkodobého pobytu je vhodné použití příslušných antimalarik.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Surinam

23/25 http://www.businessinfo.cz/surinam © Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

http://www.businessinfo.cz/surinam


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

Nerezidentní zastupitelský úřad akreditovaný pro Guyanu sídlí v Brasília, hlavním městě Brazílie.

Fyzická adresa:
Embaixada da República Tcheca
SES 805, Lote 21A
Asa Sul, CEP 70200-901
Brasília – DF, Brasil

Poštovní adresa:
Embaixada da República Tcheca
Caixa postal 170, CEP 70359-970
Brasília – DF, Brasil
Tel.: (+55 61) 3242 7785 / 3242 7905
Konzulární pohotovost (mobil): (+55 61) 9162 6560
Fax: (+55 61) 3242 7833
E-mail: brasilia@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brasilia

Diplomatická působnost: pro Brazilskou federativní republiku, Surinamskou republiku a Guyanskou kooperativní republiku

Konzulární působnost: pro Brazilskou federativní republiku (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu
Generálního konzulátu ČR Sao Paulo), Surinamskou republiku a Guyanskou kooperativní republiku

V případě nouze či potřeby je možno se obrátit s žádostí o pomoc na kandidáta na nového honorárního konzula ČR v
Surinamu: pan Steven Tjang-A-Sjin.
Adresa:
Anamoestraat 94
Paramaribo

Suriname

Tel: +597-457607
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E-mail: johan@tjang-a-sjin.com

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

Teritoriální odbor na MZV ČR: Odbor amerických států, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00,
Praha 1

Teritoriální odbor MPO ČR: Odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických
vězňů 20, 112 49, Praha 1

V Surinamu se nenachází žádné zastoupení českých institucí.

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

Společná linka (policie, hasiči, záchranná služba): 115

7.4 Internetové informační zdroje

Státní instituce:

Vláda

Rozcestník na webové stránky ministerstev

Centrale Bank van Suriname

Surinamský statistický úřad

Obchod a investice:

Chamber of Commerce & Industry
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