
Souhrnná teritoriální informace Seychely

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 1. 6.
2017 2. 6. 2017 17:16

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled (s.2)

2. Zahraniční obchod a investice (s.8)

3. Vztahy země s EU (s.10)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.12)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.16)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.17)

7. Kontakty (s.20)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Seychely

1/21 http://www.businessinfo.cz/seychely Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR Addis

http://www.businessinfo.cz/seychely


1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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

Vnitropolitický vývoj na Seychelách se v roce 2016 nesl ve znamení změn v důsledku proběhnuvších voleb. Během
prezidentských voleb (prosinec 2015) si vládní strana Lepep (Lidová strana) ještě udržela vedoucí postavení, když
dosavadní prezident James Michel uhájil extrémně těsné vítězství a byl potřetí zvolen. O deset měsíců později však již
převládl opoziční Linyon Demokratik Seselwa (Seychelská demokratická unie, LDS). Projekt LDS vznikl v dubnu 2016
sloučením čtyř opozičních stran, které se již během prezidentských voleb shodly na spolupráci; v 33 členném parlamentu
získala devatenáct křesel a poprvé od obnovení pluralitního systému v zemi (1993) porazila vládní stranu.

Výhra LDS je ovšem velmi těsná: strana získala 49,6 % hlasů, naopak Parti Lepep získala 49,2 % hlasů. Pokračuje tak
rozdělení seychelské politické scény, které bylo zřejmé již během druhého kola prezidentských voleb v lednu 2016.
Vítězství opozice napomohl většinový systém, kdy za každý okrsek je zvolen jeden kandidát, v mnoha okrscích byly rozdíly
mezi LDS a Parti Lepep minimální.

Seychely představují prezidentský systém, prohra v parlamentních volbách proto nemusela mít zásadní vliv na výkonnou
moc v zemi. Prezident Michel v září 2016 na svůj post ale rezignoval a nahradil jej dosavadní viceprezident Danny Faure.
Ten doslouží zbývající čtyři roky prezidentského mandátu bez nutnosti vyhlásit nové volby. Cílem tohoto kroku bude
obnovit popularitu vládní strany před dalšími volbami.

Opozice pak obsadila všechna významná místa v parlamentu – dosavadního předsedu Patricka Herminieho nahradil
Patrick Pillay, bývalý člen vládní strany Lepep a ministr zahraničních věcí. Rawel Ramkalawan, neúspěšný prezidentský
kandidát LDS, byl zvolen do role lídra opozice (Leader of the Opposition). Představitelem vlády (Leader of Government
Business) byl jmenován zástupce strany Lepep Charles de Commarmond.

Oficiální název státu:

Seychelská republika
Republic of Seychelles
République des Seychelles
Repiblik Sesel

Složení vlády:

Prezident - Danny FAURE
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Viceprezident - Vincent MERITON

Ministr rybolovu a zemědělství - Michael BENSTRONG
Ministr školství a rozvoje lidských zdrojů - Joel MORGAN
Ministr pro zaměstnanost, rozvoj podnikání a podnikatelské inovace - Wallace COSGROW
Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn - Didier DOGLEY
Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování - Peter LAROSE
Ministr sídel, infrastruktury a pozemní dopravy - Charles BASTIENNE
Ministr zdravotnictví a sociálních věcí - Jean-Paul ADAM
Ministryně vnitra - Mitcy LARUE
Ministryně místní samosprávy - Macsuzy MONDON
Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů - Maurice LOUSTAU-LALANNE
Ministryně mládeže, sportu a kultury - Idith ALEXANDER

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

• Počet obyvatel: 93.400 (2015, dle SB)
• Průměrný roční přírůstek: 2,2 % (2015, dle SB)
• Demografické složení: ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2015, dle SB)
• Národnostní složení: Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Afričané, Malgaši
• Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

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.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

12 200 12 800 15 700 15 600 15 400

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

1 065,8 1 134,2 1 411,0 1 422,6 1 437,7

Míra inflace (%, dle SB):

2012 2013 2014 2015 2016

7,1 4,3 1,4 4,0 - 1,0
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Míra nezaměstnanosti (2014, dle CIA Factbook): 3 %

Očekávaný vývoj v teritoriu:

Seychely zavedly během posledních let řadu strukturálních reforem, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti
a položení základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. Současně došlo k realizaci několika programů
s Mezinárodním měnovým fondem, které přispěly k pozitivnímu vývoji. Během poslední programové revize v listopadu
2016 MMF konstatoval, že uplatňování zdravých makroekonomických principů významně přispělo k posílení seychelské
ekonomiky, současně však zdůraznil potřebu dalších reforem, zejména zlepšení podnikatelského prostředí a tím podporu
rozvoje soukromého sektoru (v hodnocení Světové banky Doing Business 2017 se Seychely umístily na 93. místě ze 190
hodnocených zemí, což neodpovídá úrovni rozvoje tamní ekonomiky).

V posledních pěti letech země dosahovala průměrných přírůstků HDP ve výši 5,5 %; motorem tohoto růstu byly cestovní
ruch a informační a komunikační technologie. Tempo růstu mělo však v daném období klesající tendenci (od 8 % v r. 2011
k očekávaným 3,1 % v r. 2016), což bylo způsobeno poklesem ve stavebnictví v důsledku završení několika velkých
infrastrukturních projektů. V r. 2015 Seychely získaly statut země s vysokými příjmy (dle Světové banky dosáhl hrubý
národní důchod na obyvatele úrovně 14 100 USD). Střednědobý výhled do r. 2020 je příznivý s předpokládaným růstem
HDP ve výši 3,5 %.

Pozici klíčových sektorů ekonomiky si udrží i do budoucna cestovní ruch a rybolov, prostor se ovšem otevírá i pro dosud
netradiční odvětví, zejména finanční služby. Jejich rozvoj by podpořil i investiční aktivity a tím poskytl impuls k novému
vývoji již existujících mikro, malých a středních podniků. Takto by bylo možno dosáhnout žádoucí diversifikace ekonomiky
a omezit její závislost na vnějších podmínkách. Kromě této závislosti Seychely aktuálně čelí i dalším výzvám, společným
pro malé ostrovní státy: malý vnitřní trh, geografická odlehlost, vysoké dopravní náklady, nedostatek kvalifikované
pracovní síly a zranitelnost vůči klimatickým změnám.

Ve snaze podpořit sociálně-ekonomický rozvoj země vláda přijala (v listopadu 2015) Národní strategii rozvoje na období
2015 - 19, jejímž ústředním bodem je koncept „Modré ekonomiky“. Tento koncept spojuje udržitelný růst mořských
zdrojů, těžbu ropy a nerostných surovin, bio průzkum, výrobu udržitelné energie a námořní dopravu, stejně jako
prezentaci ostrovů jako „modrou“ turistickou destinaci. Strategie se soustředí na čtyři základní oblasti: vládnutí,
ekonomický rozvoj, sociální rozvoj a životní prostředí a energetiku.

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

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF):

2013 2014 2015 2016 odhad 2017 odhad

příjmy 35,9 35,4 34,2 33,4 33,1

výdaje 35,6 31,9 33,1 30,9 30,2

saldo 0,3 3,5 1,1 2,5 2,9
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

běžný účet - 301,3 - 161,3 - 158,6 - 310,3 - 256,2

kapitálový účet 60,6 64,2 70,5 39,1 36,9

finanční účet - 150,5 - 199,0 - 40,1 - 192,0 - 215,8

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

279,1 308,1 425,9 465,0 536,2

Veřejný dluh vůči HDP:

2011 2012 2013 2014 2015

78,8 73,0 48,5 65,0 60,6

Zahraniční zadluženost:

Dle CIA Factbook byl k 31. 12. 2016 odhad celkové zadluženosti Seychel 2,55 mld. USD.

Dluhová služba: n/a

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.
P.O.Box 701, Victoria
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
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Independence Ave.
P.O.Box 167, Victoria
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq
State House Avenue
P. O. Box 241, Victoria
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank
Kingsgate Hse.
P. O. Box 531, Victoria
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.
Maison La Rosiere
P.O.Box 887, Victoria
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net

State Assurance Corporation
Pirates Arms Building
P.O.Box 636, Victoria
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

1.7 Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

• dovozy - týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0 – 200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %;
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netýká se reexportů
• služby - platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele
• domácí výroba - týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v
závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši
se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských
honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act
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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

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD, dle Nat. Bureau of Statistics):

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 517,5 578,5 522,2 429,8 451,3

dovoz 1 063,4 1 081,1 1 105,1 1 027,6 1 175,6

saldo - 545,9 - 504,6 - 582,9 - 597,8 - 724,3

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna (r. 2016, dle National Bureau of Statistics):

vývoz 2016 dovoz 2016

země mil. USD % země mil. USD %

Francie 122,3 38,0 SAE 292,9 28,2

UK 105,1 32,6 JAR 97,8 9,4

Itálie 58,4 18,1 Francie 88,7 8,6

Dánsko 7,5 2,3 Španělsko 80,0 7,7

Nizozemsko 5,7 1,8 Indie 51,3 4,9

Hongkong 3,9 1,2 UK 44,0 4,2

Japonsko 2,7 0,8 Mauricius 41,6 4,0
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Švýcarsko 2,3 0,7 Singapur 39,0 3,8

Finsko 2,2 0,7 Čína 30,9 3,0

Sri Lanka 1,9 0,6 Itálie 27,6 2,7

2.3 Komoditní struktura

• komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky
(reexport)

• komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu (Seychelles International Trade Zone – SITZ) byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení,
skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího
zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International
Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné
poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

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

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011 2012 2013 2014 2015

143,2 613,2 57,3 108,3 105,9

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice
směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

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

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního
pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno
Ministerstvem financí.
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3. Vztahy země s EU
Evropská unie se Seychelami spolupracuje zejména v oblasti boje proti pirátství a nelegálnímu rybolovu (na období
2013-2019 uzavřeno Partnerství v oblasti rybolovu), turistického ruchu a klimatických změn. V rámci 11. EDF na roky
2014-2020 je plánován příspěvek ve výši 2,2 milionu euro, v předchozím období 2007-2013 tento příspěvek dosáhl 20
milionů euro.

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 Mauritius, to the Union of Comoros and to the Republic of Seychelles
St. James Court, St. Denis Street
P.O.Box 1148, Port Louis
Mauritius
tel.: +230 207 1515
fax: +230 211 6624
e-mail: delegation-mauritius@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU - Seychely v r. 2016 dle tříd SITC (mil. Euro, dle Eurostat):

Vývoz Dovoz

SITC Popis hodnota podíl % hodnota podíl %

celkem 279 100 282 100

0 potraviny a živá
zvířata

93 33,4 263 93,1

1 nápoje a tabák 11 4,1 0 0,0

2 suroviny
nepoživatelné, bez
paliv

1 0,5 0 0,1

3 minerální paliva,
maziva

2 0,7 7 2,6
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4 oleje, tuky a vosky 7 2,4 0 0,0

5 chemikálie a
příbuzné výrobky

9 3,1 0 0,1

6 tržní výrobky
podle materiálu

34 12,2 1 0,2

7 stroje a dopravní
prostředky

86 30,9 4 1,3

8 průmyslové
spotřební zboží

18 6,6 7 2,4

9 ostatní předměty
obchodu

17 6,0 0 0,1

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu
k energiím. Seznam projektů a další podrobnosti viz EEAS.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami svého
vývozu: v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a
nádobí. Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v minulém roce, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil USD). Dovoz je
zanedbatelný. Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (výstavba silnic,
budování zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody). Potenciál je také pro malé
zdroje obnovitelných energií (vítr, biomasa), malá letadla a v neposlední řadě tradiční hotelové zařízení – nábytek, textil,
sklo a porcelán.

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 a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz 5 974 6 329 2 290 1 761 1 729

dovoz 89 109 220 225 97

bilance 5 885 6 220 2 070 1 536 1 632

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2016 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Netto (kg) USD tis.

1. 853720 Rozvaděče ap pro
zaříz,rozvody el,nad
1000V

26 920 594

2. 300290 Krev
lidská,živočiš,toxiny,kultury

12 233
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mikroor.ap

3. 842121 Přístroje k
filtrování,čištění vody

10 678 195

4. 732219 Radiátory
UT,části,součásti,neelek,z
žel,ocel

10 843 132

5. 847330 Části strojů na
automatické
zpracování dat

1 049 129

6. 940540 Svítidla elektrická
ostatní

97 31

7. 845130 Stroje žehlicí(vč
mandlů)

1 809 29

8. 841891 Nábytek k vestavění
zař.chladicích,mrazících

4 149 27

9. 950300 Tříkolky,kolob.;kočárky
;hračky
ost;modely;puzzle

576 25

10. 200990 Směsi
šťáv,nezkvašené,bez
alkoholu,i slazené

42 395 25

Celkem vývoz ČR na
Seychely 2016

1 729

Hlavní položky českého dovozu, r. 2016 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží Netto (kg) USD tis.

1. 160414 Přípravky,konzervy z
tuňáků

5 696 58

2. 901839 Katétry,kanyly ap
výrobky

21 32

3. 853690 Zařízení el.k
ochraně,spínání

18 4
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el.obvodů

4. 844399 Části,souč,přísluš.strojů,přístrojů
pro tisk,ost.

6 1

5. 680421 Kameny ml.ost,brusy z
diamantu
přír,synt.aglo

15 1

Celkem dovoz ČR ze
Seychel 2016

97

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat
v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem
a silnou mezinárodní konkurencí.

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

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě
o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových
záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však další jednání budou ukončena.

V červnu 2016 došlo k podpisu bilaterální Letecké dohody. Dohoda, která vstoupí v platnost po její ratifikaci parlamenty
obou zemí, přináší dopravcům obou stran možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických,
kapacitních či jiných omezení a jako taková představuje první bilaterální smluvní ujednání mezi oběma zeměmi. Stanoví
liberální právní rámec, který nabízí leteckým dopravcům obou stran dostatečnou míru flexibility pro případ obchodní
spolupráce.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):
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2012 2013 2014 2015

35,6 25,5 9,7 6,8
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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

Perspektivní je účast např. při rozvoji infrastruktury, výstavbě silnic, budování nových zavlažovacích systémů a zásobníků
na sladkou vodu (odsolení), zařízení pro recyklaci vody a ostatních surovin či zřizování výcvikových středisek pro
řemeslnou výrobu. Potenciál je také v dodávkách malých zdrojů energie z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa). Dále
dopravní prostředky včetně letadel a v neposlední řadě zařízení pro hotely – textil, sklo a porcelán.

Aktuální sektorové příležitosti pro Seychely

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

5.2 Kalendář akcí

Na Seychelách nejsou plánovány žádné akce.
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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

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních organizací:
Seychelles Investment Board: http://www.sib.gov.sc/
Financial Services Authority Seychelles: http://www.fsaseychelles.sc/

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

Pro jakýkoliv dovoz musí být uděleno dovozní povolení Ministerstva financí. Zboží je dle potřebnosti klasifikováno do
kategorií, kdy potraviny a komodity základní potřeby spadají do kompetence státní organizace Seychelles Marketing
Board.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Podle zákona o společnostech (Companies Act), který vychází z anglického zákona
o společnostech, lze zakládat následující typy společností:

• podnik jednotlivce (pod svým jménem)
• veřejná obchodní společnost (Partnership)
• akciová společnost (Proprietary Company)
• společnost s ručením omezeným (Limited Company)

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

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Vhodnou jazykovou verzí propagačních materiálů je angličtina, popř.
francouzština.

Pořádají se specializované veletrhy (např. zařízení pro hotely – sklo, porcelán). Běžnou praxí vývozců je též uspořádání tzv.
národních dnů.
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském, nemluvě o americkém chápání, na Seychelách neexistuje. Krádeže
technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české partnery ohrozit nejvíce,
však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány v tisku. Termíny pro podávání
nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě
fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development
Bank – AfDB), je nutné aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané
banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např.
www.africagateway.info, www.dgmarket.com apod.).

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

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání
kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny.

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery.
Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V rámci afrického regionu jsou Seychely hodnoceny jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při
prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky. Z této platební
podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

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

Při jednání s obchodními partnery není vzhledem k teplému podnebí nutný oblek (a mnohdy ani vázanka).

Úřední jazyky: angličtina / francouzština / kreolština

Státní svátky:

• 1. leden: Nový rok
• březen/duben: Velký pátek
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• březen/duben: Velikonoční neděle
• 1. květen: Den práce
• 5. červen: Den osvobození
• 7. červen: Corpus Christi
• 18. červen: Národní den (schválení demokratické ústavy 1993)
• 29. červen: Den nezávislosti
• 15. srpen: Festival La Digue
• 1. listopad: Den Všech svatých
• 8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
• 25. prosinec: Svátek vánoc

Pracovní doba:

• státní úřady: po–pá 9:00–15:00
• soukromé firmy: po–pá 8:00–16:00

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

V případě předem zajištěného ubytování a zpáteční letenky se pro držitele platného pasu nevyžaduje vstupní vízum. Není
nutné žádné, jinak pro tropy typické, očkování. Rovněž není třeba užívat antimalarika. Průměrná teplota vzduchu je 29° C.

Na ostrovech nejsou oblasti se zvýšeným rizikem.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení – tzv. Gainfull Occupation Permit, který vydává Ministerstvo vnitra
(Depatment of Internal Affairs, Immigration Division). Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo.
Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovně-právního sporu podkladem pro soudní
jednání.

Pro více info viz vládní portál www.egov.sc.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat honorární konzulku ČR a vrchní
sestru všeobecné nemocnice Victoria Hospital paní Sabinu Panovskou (tel.: +248 258 7620).
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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

Adresa teritoriálně příslušného ZÚ se sídlem v Addis Abeba, Etiopie:

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P. O. Box 3108
Federal Republic of Ethiopia
tel.: +251 11 5516382
fax: +251 11 5513471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/addisabeba

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 ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou na Seychelách zastoupeny.

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

• Předčíslí: +248
• Záchranka, policie, hasiči: 999

Nemocnice:
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• Anse Royale Hospital tel.: 371222
• Baie Ste. Anne Hospital tel.: 233414
• La Digue Logan Hospital tel.: 234255
• Victoria Hospital te.l: 388000
• Praslin Hospital tel.: 232333

7.4 Internetové informační zdroje

• www.seychelles.travel Seychelles Tourism Board
• www.egov.sc Seychelles Government Portal
• www.mfa.gov.sc Ministerstvo zahraničních věcí
• www.seychelles.uk.com Seychelles Tourist Office, Londýn
• www.africaintelligence.com Indian Ocean Newsletter – zpravodajství (placené)
• www.nation.sc deník Nation
• www.fsaseychelles.sc Financial Services Authority Seychelles
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