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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

Název státu:
• Keňská republika
• The Republic of Kenya
• Jamhuri ya Kenya
Složení vlády:
• Prezident Keňské republiky: Uhuru Kenyatta
• Viceprezident Keňské republiky: William Ruto
• Ministr vnitra a koordinace národní vlády: Joseph Nkaissery
• Ministr pro decentralizaci a plánování: Anne Waiguru
• Ministr financí: Henry Rotich
• Ministr obrany: Raychelle Awuor Omamo
• Ministr zahraničních věcí a mezinárodního obchodu: Amina Mohammed
• Ministr školství: Jacob Kaimenyi
• Ministr zdravotnictví: James Wainaina
• Ministr dopravy a infrastruktury: Michael S. Kamau
• Ministr informací, spojů a technologie: Fred Matiang’i Okengo
• Ministr životního prostředí, vody a přírodních zdrojů: Judy W. Wakhungu
• Ministr půdy, bytové výstavby a městského rozvoje: Charity Ngilu
• Ministr sportu, kultury a umění: Hassan Wario Arero
• Ministr práce, sociálního zabezpečení a služeb: Kazungu Kambi
• Ministr energetiky a ropy: Davis Chirchir
• Ministr zemědělství, živočišné výroby a rybolovu: Felix Koskei
• Ministr industrializace a rozvoje podnikání: Adan Abdulla Mohamed
• Ministr obchodu, turistiky a východoafrického regionu: Phyllis Kandie
• Ministr těžebního průmyslu: Najib Balala

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

• Počet obyvatel: 45,1 mil.
• Průměrný roční přírůstek: 2,11 %
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• Demografické složení: 50 % muži, 50 % ženy

Národnostní složení:

přes 42 etnických skupin (národů, národností a kmenů) plus početně minimální, ale ekonomicky významní příslušníci
asijských, arabských a evropských menšin; skupiny hovořící bantuskými jazyky: Kikuju (22 %), Luhya (14 %), Kamba (11 %),
Kisii (6 %), Meru (6 %); skupina hovořící nilotským jazykem – Luo (13 %), Kalendžin (12 %), ostatní africká populace (15 %),
tj. Masajové a skupina kušitského jazyka – Somálci a další, dále neafrická populace (1 %) Asijci, Evropané a Arabové.

Náboženské složení:

• protestanti (47,7 %)
• katolíci (23, %)
• muslimové (11,2 %)
• tradiční náboženství (10 %)
• ostatní (2 %)

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.

2009 2010 2011 2012 2013

732 760 3 000 3 100 3 100

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

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

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

39 700,9 40 831,8 49 617,3 54 443,2 72 541,7

2009 2010 2011 2012 2013

30,580 32,092 72,71 122,3 127,9

2010 2011 2012 2013 2014

4,1 14,0 9,4 5,7 6,0

Míra nezaměstnanosti (dle CIA Factbook): 40,0 %

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Keňská ekonomika může být pro rok 2015 charakterizovaná následujícími tendencemi:
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• zatím co reálný růst HDP dosáhl v roce 2013 hodnotu 5,1 %, za rok 2014 to bylo 5,3 % a pro rok 2015 se očekává
růst až kolem 5,8 %,

• inflace za rok 2014 dosáhla 6,0 % (v roce 2012 9,4 %, a 5,8 % v roce 2013). V lednu 2015 byla meziroční míra inflace
na úrovni 5,5 %, což bylo zapříčiněno především poklesem ceny ropy,

• země má velká očekávání souvisejícími s objevem ropy na severozápadě v oblasti Turkana. Vláda přijala změny
v zákonech o dělbě výnosů z těžby ve prospěch státu, samosprávních celků a místních komunit,

• v zemi byly rovněž objeveny značné zásoby dalších nerostných surovin (rudy obsahující titan, zlato a dále i uhlí),
čehož začínají využívat hlavně velké zahraniční společnosti,

• teroristické útoky zejména na severovýchodě země a na pobřeží vedly k útlumu turistického ruchu ze zahraničí, což
mělo za následek zbrzdění růstu sektoru služeb, jako jednoho z hlavních odvětví keňského hospodářství (v roce 2013
služby vytvořily 53,3 % celkového objemu HDP, průmysl vyprodukoval „jen“ 17,4 %),

• vláda bude i nadále podporovat zemědělství a pěstování květin (v roce 2013 sektor vyprodukoval 29,3 % HDP),
produkty tvoří rovněž významný podíl keňského exportu.

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

2011/2012 2012/13

Příjmy a granty 633,75 667,62

Výdaje 837 853,65

Saldo -203,25 -186,06

2010 2011 2012 2013 odhad 2014 odhad

příjmy 17,5 16,9 15,7 15,3 14,9

výdaje 19,1 18,6 16,8 16,1 15,2

saldo -1,7 -1,3 -1,2 -2,0 -0,4

Rozpočtové období v Keni začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.

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

Deficit rozpočtu za období do června 2015 by měl dosáhnout po započtení grantů 375,3 mld. KES, což představuje 8,1 %
HDP. Veřejný dluh dosáhl na konci června 2014 výše 52 % HDP.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:
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• Central Bank of Kenya

Soukromé banky:

• Barclays Bank of Kenya
• Kenya Commercial Bank
• Commercial Bank of Africa
• Standard Chartered Bank

1.7 Daňový systém

Keňská republika získává většinu svých příjmů z daně z příjmu, z daně z přidané hodnoty (VAT), ze spotřební daně (Excise
Duty) a z cel.

Druhy daní:

Firemní daň (Corporate Tax): Všechny společnosti sídlící v zemi jsou povinny platit daň z příjmu ve výši 30 %. Pobočky
společností se sídlem v zahraničí platí daň ve výši 37,5 %. Za zdanitelný příjem se všeobecně považuje příjem z podnikání
v Keni.

Daň z přidané hodnoty (VAT): VAT se vybírá jednak z hodnoty zboží dováženého do Keni nebo vyráběného v Keni,
jednak z hodnoty dovážených nebo v Keni poskytovaných služeb. Základní sazba VAT je 16 %.

Spotřební daň (Excise Duty): Spotřební daň se vybírá na základě The Customs and Excise Act. Sazby se liší dle různých
výrobků.

Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax): Osoba sídlící v Keni (rezident) platí progresivní daň z příjmu s
maximální sazbou 30 %. V případě nerezidentů se daň platí pouze z taxativně uvedených zdrojů příjmu (jako nájmů,
úroků, dividend, apod).

Sociální pojištění (Social Security): 5,3 %

Pro aktuální informace doporučujeme navštívit web Ministerstva financí Keni.
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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

2010/11 2011/12 2012/13

vývoz 6 228 5 796 6 271

dovoz 15 100 15 530 16 470

saldo -8 872 -97 34 -10 199

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Commodity Code Commodity Trade Value 2013 (US$)

1 Live animals 1 080 918

3 Fish and crustaceans, molluscs and
other aquatic invertebrates

21 350 767

5 Products of animal origin, not
elsewhere specified or included

32 032

6 Live trees and other plants; bulbs,
roots and the like; cut flowers
and ornamental foliage

541 575 386

7 Edible vegetables and certain roots
and tubers

202 707 898

8 Edible fruit and nuts; peel of citrus
fruit or melons

35 789 375

9 Coffee, tea, maté and spices 310 229 330
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10 Cereals 146 667

11 Products of the milling industry;
malt; starches; inulin; wheat gluten

7 092

12 Oil seeds and oleaginous fruits;
miscellaneous grains, seeds and
fruit; industrial or medicinal plants;
straw and fodder

32 655 016

13 Lac; gums, resins and other
vegetable saps and extracts

1 934 159

14 Vegetable plaiting materials;
vegetable products not elsewhere
specified or included

2 444

15 Animal or vegetable fats and oils and
their cleavage products;
prepared edible fats; animal or
vegetable waxes

1 843 296

16 Preparations of meat, of fish or of
crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates

17 105 756

18 Cocoa and cocoa preparations 1 990 879

19 Preparations of cereals, flour, starch
or milk; pastrycooks' products

184 303

20 Preparations of vegetables, fruit,
nuts or other parts of plants

117 482 067

21 Miscellaneous edible preparations 3 183 297

22 Beverages, spirits and vinegar 472 510

24 Tobacco and manufactured tobacco
substitutes

7 482 093

25 Salt; sulphur; earths and stone;
plastering materials, lime and
cement

20 264 019
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26 Ores, slag and ash 506 388

27 Mineral fuels, mineral oils and
products of their
distillation; bituminous substances;
mineral waxes

114 595

28 Inorganic chemicals; organic or
inorganic compounds of precious
metals, of rare-earth metals, of
radioactive elements or of isotopes

252

29 Organic chemicals 16 228

30 Pharmaceutical products 126 893

32 Tanning or dyeing extracts; tannins
and their derivatives; dyes,
pigments and other colouring
matter; paints and varnishes; putty
and other mastics; inks

2 290 308

33 Essential oils and resinoids;
perfumery, cosmetic or toilet
preparations

901 847

34 Soap, organic surface-active agents,
washing preparations,
lubricating preparations, artificial
waxes, prepared waxes, polishing or
scouring preparations, candles and
similar articles, modelling pastes,
“dental waxes” and dental
preparations with a basis of plaster

9 907

37 Photographic or cinematographic
goods

30 956

38 Miscellaneous chemical products 381 966

39 Plastics and articles thereof 781 754

40 Rubber and articles thereof 250 332
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41 Raw hides and skins (other than
furskins) and leather

49 819 510

42 Articles of leather; saddlery and
harness; travel goods, handbags
and similar containers; articles of
animal gut (other than silk-worm
gut)

721 276

44 Wood and articles of wood; wood
charcoal

494 410

46 Manufactures of straw, of esparto or
of other plaiting
materials; basketware and
wickerwork

142 125

47 Pulp of wood or of other fibrous
cellulosic material; recovered (waste
and scrap) paper or paperboard

14 117

48 Paper and paperboard; articles of
paper pulp, of paper or of
paperboard

113 506

49 Printed books, newspapers, pictures
and other products of the printing
industry; manuscripts, typescripts
and plans

206 561

51 Wool, fine or coarse animal hair;
horsehair yarn and woven fabric

530 399

52 Cotton 36 494

53 Other vegetable textile fibres; paper
yarn and woven fabrics of paper yarn

2 951 105

54 Man-made filaments; strip and the
like of man-made textile materials

78 951

55 Man-made staple fibres 43 320

56 Wadding, felt and nonwovens; 6 574

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Keňa

9/27 http://www.businessinfo.cz/kena © Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

http://www.businessinfo.cz/kena


special yarns; twine, cordage, ropes
and cables and articles thereof

57 Carpets and other textile floor
coverings

173

58 Special woven fabrics; tufted textile
fabrics; lace; tapestries; trimmings;
embroidery

3 015

59 Impregnated, coated, covered or
laminated textile fabrics;
textile articles of a kind suitable for
industrial use

14 714

60 Knitted or crocheted fabrics 55 179

61 Articles of apparel and clothing
accessories, knitted or crocheted

1 484 557

62 Articles of apparel and clothing
accessories,not knitted or crocheted

1 447 850

63 Other made up textile articles; sets;
worn clothing and worn
textile articles; rags

819 921

64 Footwear, gaiters and the like; parts
of such articles

587 039

65 Headgear and parts thereof 13 865

67 Prepared feathers and down and
articles made of feathers or of down;
artificial flowers; articles of human
hair

6 149

68 Articles of stone, plaster, cement,
asbestos, mica or similar materials

1 163 720

69 Ceramic products 214 117

70 Glass and glassware 73 426
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71 Natural or cultured pearls, precious
or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with
precious metal, and articles thereof;
imitation jewellery; coin

3 684 054

72 Iron and steel 553 560

73 Articles of iron or steel 136 308

74 Copper and articles thereof 5 079 010

76 Aluminium and articles thereof 1 483 720

78 Lead and articles thereof 268 261

79 Zinc and articles thereof 89 934

80 Tin and articles thereof 13

81 Other base metals; cermets; articles
thereof

172 537

82 Tools, implements, cutlery, spoons
and forks, of base metal; parts
thereof of base metal

760 944

83 Miscellaneous articles of base metal 152 351

84 Nuclear reactors, boilers, machinery
and mechanical appliances; parts
thereof

84 832 071

85 Electrical machinery and equipment
and parts thereof; sound recorders
and reproducers, television image
and sound recorders and
reproducers, and parts and
accessories of such articles

5 291 520

87 Vehicles other than railway or
tramway rolling-stock, and parts
and accessories thereof

318 075
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88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 1 099 882

89 Ships, boats and floating structures 33 466

90 Optical, photographic,
cinematographic, measuring,
checking, precision, medical or
surgical instruments and apparatus;
parts and accessories thereof

5 100 749

91 Clocks and watches and parts
thereof

33 904

92 Musical instruments; parts and
accessories of such articles

20 239

93 Arms and ammunition; parts and
accessories thereof

478

94 Furniture; bedding, mattresses,
mattress supports, cushions and
similar stuffed furnishings; lamps
and lighting fittings, not elsewhere
specified or included; illuminated
signs, illuminated name-plates and
the like; prefabricated buildings

156 574

95 Toys, games and sports requisites;
parts and accessories thereof

8 585 574

96 Miscellaneous manufactured articles 154 502

97 Works of art, collectors' pieces and
antiques

612 617

99 Commodities not specified
according to kind

4 890 390

2.3 Komoditní struktura

Komodity vývozu: čaj (19,7 %), květiny řezané (8,7 %), káva (4,4 %), zelenina mražená (4,2 %) ropné oleje (4,0 %), kovové
soli (2,2 %) cement (1,7 %).
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Komodity dovozu: ropné oleje (17 %), ropné oleje surové (9,4 %) rostlinné tuky a oleje (4,0 %), válcované železo a ocel
(2,7 %), léčiva (2,4 %), pšenice nemletá (2,4 %), elektrické stroje (2,2 %), osobní automobily (2,1 %), letadla (1,8 %), papír a
lepenka (1,8 %).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu zatím v Keni nejsou (avšak počítá se se zřízením zóny v oblasti přístavu Mombasa). Do podobné
kategorie však patří tzv. exportní výrobní zóny, které jsou spravovány státním úřadem Export Processing Zones Authority
(P. O. Box 50563, Nairobi, tel.: (+254 20) 712 800/6, fax: 713 704).

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

Podle odhadů dosáhl příliv zahraničních investic do Keni v roce 2014 hodnotu 3,45 mld. USD. Skoro polovina investorů do
průmyslové výroby je z Velké Británie.

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

Keňa si plně uvědomuje nutnost přilákat zahraniční investory do země. Statistiky uvádějí, že v minulém období více
zahraničních investic směřovalo do Ugandy a Tanzanie. Proto bylo rozhodnuto založit národní Keňskou investiční radu
(Kenya Investment Council), jejímž úkolem bude představit Keňu zahraničním potencionálním investorům jako vhodný
region pro investice. Zároveň budou založeny oblastní Komise pro podporu investic (District Investment Promotion
Committee), které by, za plné asistence rady, vyhledávaly vhodné oblasti pro investiční projekty a oslovovaly případné
investory.

Veškeré tyto aktivity byly ale velmi omezeny vzhledem k hluboké ekonomické depresi v důsledku povolebních nepokojů a
potravinové krizi. V současné době se může investor obrátit na Keňský investiční úřad (Kenya Investment Authority), což
je vládní agentura, která poskytuje poradenskou činnost.

Vláda se ovšem snaží zahraniční investory do země přilákat a jsou pořádány pravidelné konference na podporu investic.
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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

Kontakty na Delegaci EU v Nairobi:

Delegation of the European Union to Kenya
Ragati Road
P.O.Box: 45119
00100 Nairobi
tel.: +254 (20) 2713020/1
fax:+254 (20) 2711954
e-mail: delegation-kenya@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/kenya/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Dne 20. 9. 2009 byla podepsaná dohoda o vytvoření společného trhu zemí východní Afriky (EAC). Keňa společně
s Tanzanií, Rwandou, Ugandou a Burundi jsou v závěrečné fázi projednávání Dohody o ekonomickém partnerství (EPA)
s EU. V září 2015 by mělo dojít k jejímu podpisu. EU umožnila Keni, jako projev dobré vůle od 24. 12. 2014 využívat
výhody přístupu zboží na trh EU bez kvót a cla i před ratifikací dohody (jako středně příjmové zemi). Pokud nedojde
k ratifikaci EPA do 1. 10. 2015, na Keňu bude opětovně aplikován režim GSP, a to na rozdíl od zbývajících členských zemí
EAC.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období let 2014–2020 (11. EDF) plánuje EU poskytnout Keni fondy ve výši 435 mil. Euro. Ve spolupráci s keňskou vládou
při naplňování plánu rozvoje „Vision 2030“ budou realizovány projekty na zlepšení infrastruktury, rozvoje zemědělství,
potravinové bezpečnosti a podpora programu dobrého vládnutí a demokratizace.

Seznam projektů EU.
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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

2010 2011 2012 2013 2014

vývoz 27 645 21 301 20 389 24 626 27 873

dovoz 4 617 6 943 4 738 4 459 5 572

bilance 23 028 14 358 15 651 20 167 22 101

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Pořadí Kód HS6 Název zboží Podíl % USD (tis.)

1. 752 Zařízení k automat.
zpracování dat,
jednotky periferní

37,3 10 398

2. 726 Stroje tiskařské a
knihařské a jejich díly

12,3 3 444

3. 641 Papír a lepenka 11,5 3 202

4. 772 Přístroj. elek. ke
spínání ap. obvodů
elek., odpory aj.

5,6 1 580

5. 764 Zařízení telekom.,
přísluš. přístrojů pro
zázn., reprod. zvuku,
obrazu

4,9 1 372

6. 571 Polymery etylénu
v prvotní formě

3,9 827
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7. 743 Čerpadla (ne na
kapaliny),
kompresory,
ventilátory apod.

2,3 659

8. 891 Zbraně a munice 2,0 569

9. 665 Zboží skleněné 1,6 454

10. 759 Díly apod. ke strojům
kancel. a automat.
zpracování dat

1,5 418

Celkem vývoz ČR do
KE 1-12/2014

100 2 7836

Pořadí Kód HS6 Název zboží Podíl % USD tis.

1. 292 Suroviny rostlinného
původu jn. (bambus,
semena apod.)

44,6 2359

2. 71 Káva a náhražky
kávové

16,8 891

3. 54 Zelenina čerstvá,
chlazená, zmrazená
apod. kořeny, hlízy,
aj.

9,8 519

4. 57 Ovoce a ořechy (ne
olejnaté), čerstvé,
sušené

8,6 458

5. 59 Šťávy ovocné (vč.
vinného moštu),
zeleninové nekvašené

7,8 415

6. 121 Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový

6,6 350

7. 841 Oděvy a prádlo
pánské, chlap.

0,8 47
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8. 752 Zařízení k automat.
zpracování dat,
jednotky periferní

0,6 35

9. 845 Součásti oděvní
z materiálu textilního
i pletené apod.

0,6 33

10. 821 Nábytek a díly,
žíněnky, matrace aj.
nábytek čalouněný

0,5 27

Celkem dovoz ČR
z KE 1-12/2014

100 5279

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

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

ZÚ Nairobi nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Keni.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

• Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

• Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z
11. 11. 1924

• Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z
4. 6. 1926

• Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
• Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle indexu lidského rozvoje UNDP za rok 2014 náleží Keňa mezi méně rozvinuté země (147. místo). Dle Koncepce
zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na období 2010 – 2017, kterou schválila v květnu 2010 vláda, nepatří Keňa mezi
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prioritní země české ZRS. V zemi v současnosti neprobíhají žádné velké rozvojové projekty. V předchozích letech tam byly
realizovány projekty počítačové gramotnosti v gesci MV ČR.

V současnosti jsou rozvojové aktivity v Keni podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP)
realizovaných prostřednictvím příslušného ZÚ. V roce 2012 se v Keni uskutečnily dva MLP v hodnotě 385 tis. Kč. V roce
2013 se realizoval jeden MLP v hodnotě 200 tis. Kč a v roce 2015 v hodnotě 300 tis. Kč. V rámci trilaterální projektů
nevládních organizací probíhal v Keni v roce 2012 projekt GLEN - Společně pro rozvojové vzdělávání po Evropě – jedná se
o společný projekt pro ČR, Německo, Zambii, Keňu, Mongolsko, Vietnam, Gruzii, Etiopii a Burkinu Faso. Realizátorem je
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci s ČRA a německou GIZ. Příspěvek ze strany ČR je 1 mil. Kč. Dalším
trilaterálním projektem je Linking Real Lives - Creating Solidarity with Older people in Developing Countries, který
realizuje občanská společnost Život 90 ve spolupráci s EK. Příspěvek ČR činí 240 tis. Kč.

2011 2012 2013

2,482 2,654 3,236
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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

Obchodní příležitosti související s předpokládaným dynamickým rozvojem Keni nyní nabízejí oblasti:

• energetiky,
• infrastruktury a stavebnictví,
• informační a komunikační technologie (ICT),
• bankovnictví.

Průmysl v Keni nyní zaostává za dynamicky rozvíjejícím se sektorem služeb. Těžba nerostných surovin společně
s investicemi do infrastruktury by však měly průmyslovou výrobu rozhýbat. Keňa chce také přílivem investic zlepšit
potravinářský, textilní a chemický průmysl, a domácí produkcí nahradit drahé dovozy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Keňu

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

5.2 Kalendář akcí

U příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí ČR L. Zaorálka v Nairobi se dne 26. května 2015 uskutečnil podnikatelský
seminář, kterého se za českou stranu zúčastnilo 20 zástupců firem a za keňskou stranu cca 90 potenciálních zájemců o
obchodní spolupráci. Na organizace semináře se rovněž podílely obě národní hospodářské komory. Jako hlavní řečníci
vystoupili ministr L. Zaorálek a jeho partnerka ministryně zahraniční věcí a mezinárodního obchodu A. Mohamed.
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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

Místní zástupce či partner je naprosto nezbytný, a to zejména v případě dodávek investičních celků, nebo účasti v
tendrech. Zastupitelský úřad může s vyhledáváním partnerů pomoci, je však možné přímo kontaktovat místní obchodní
komoru – např. pokud se týká potřeby reference na věrohodnost potenciálního partnera, ačkoli ani v tomto nelze bonitu
partnera jednoznačně ověřit.

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

Keňa má relativně liberalizované dovozní podmínky. Neexistuje systém dovozních licencí. Výjimku tvoří některé položky,
týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně (Import, Export
and Essential Supplies Act). Od 29. září 2005 je v Keni v platnosti systém ověřování konformity dovozů (Pre-shipment
Verification of Conformity – PvoC), který nahradil předchozí Pre-shipment inspection for imported goods. Smyslem
nového systému je posílit kontrolu konformity dováženého zboží podle keňských norem, které spravuje Kenya Bureau of
Standards (KEBS).

Kontrolu provádí v zemi původu zboží inspekční firmy Societé Génerale de Surveillance a Intertek Testing. V případě, že
se zboží dováží do Keni bez certifikátu od jedné z nich, je možné zboží certifikovat v bezcelním prostoru Keně, ovšem s
přirážkou 15 % ceny FOB a v případě nevyhovění keňským normám není vpuštěno na území. Systém nabízí volbu mezi
třemi způsoby certifikace, tzv. Route A, B a C, přičemž C se týká jednorázových dovozů od nezavedených firem a A je
nejjednodušší forma dovozní procedury, vyžadující ale licenci s vyšší úrovní předběžné certifikace, vhodná pro pravidelné
dovozce velkých objemů. Výjimka se vztahuje pouze na dovoz surovin, kde postačuje přiložený analytický rozbor od
výrobce.

Ochrana domácího trhu je zajišťována celními sazbami, které se pohybují v rozmezí 0–40 % (The Customs and Excise Act).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Keňský právní systém vychází z anglického práva. Pro zřízení kanceláře, reprezentace firmy nebo společného podniku je
nutná registrace v obchodním rejstříku.
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Hlavní typy společností v Keni:
• obchodní společnost (Registered Company)
• pobočky společností, zapsaných mimo Keňu (Branch Offices of Companies registered outside Kenya)
• veřejná obchodní společnost (Partnership)
• podnik jednotlivce (Sole proprietorship)
• družstva (Cooperatives)

Pro právní úkony spojené se zřizováním zahraničních společností nebo jejich zastoupení se doporučuje využívat místních
právníků.

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

Tyto požadavky jsou zpravidla domlouvány s příslušným zástupcem, který často žádá finanční podporu pro zavedení
určitého výrobku na trh. Aspekt propagace jako takový, stejně jako jeho forma, která se neodlišuje od formy běžné ve
vyspělých státech, jsou ze strany českých exportérů často podceňovány. Propagaci na místě nelze provádět bez
anglických prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení je obvyklá propagace v
médiích, zejména v tisku.

Největším veletrhem v zemi je Nairobi International Show. Pořádající organizace je Agricultural Society of Kenya.

Zahraniční vystavovatelé dávají přednost specializovaným výstavám pořádaným většinou v Kenyatta International
Conference Centre (KICC, výšková budova v centru Nairobi).

Menší specializované výstavy se dále pořádají v obchodních centrech Sarit a Village Market. Dále zde jsou realizovány
národní výstavy (Turecko, Írán). Bylo by možné zde realizovat i představení České republiky, jako země, která má co
nabídnout (více informací: www.biztradeshows.com/kenya).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou
především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva,
pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně
objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže
technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce,
narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo
konzultační činnosti bývá předkvalifikace a registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní,
jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek.

Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže reálnou naději na
úspěch mají většinou pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají své zástupce.
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V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African
Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí
dané banky či agentury.

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

Obchodní právo vychází z anglického práva a zvyklostí. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s keňskými
partnery. Vhodnější a ve svém výsledku méně finančně náročné je mimosoudní vyrovnání – lze očekávat zaujetí soudu ve
prospěch keňských účastníků.

V případě nových obchodních kontaktů se používá neodvolatelný dokumentární akreditiv, otevřený u renomované banky.
Při menších zakázkách u nových odběratelů není neobvyklý plat předem. Postupně lze na základě zkušeností přejít na
platbu proti dokumentům. Při styku s dlouhodobými partnery je běžná úvěrová platební podmínka.

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

Místní zvyklosti:

V obchodním styku je možno se v Keni setkat s představiteli různých národností a komunit, z nichž se každá vyznačuje
specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Základní
komunity jsou tři: Afričané, indická a pákistánská komunita či Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních
partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s
neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po
ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U indického či
pákistánského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně.
Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým
způsobem, pokud nejde o Evropana nebo Američana, který již delší dobu žije v zemi - zde často zapůsobí dlouhodobý
vliv afrického prostředí. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou
jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je
angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří
očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými
zvyklostmi na vizitkách uvádějí titul "Eng.". V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V
případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul "Honourable".

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec.
Jednat lze denně od 9 hod. až do 17 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a
vázanka. Pro schůzku s představitelem indické či pákistánské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým
rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. Na pobřeží (např. v Mombase), kde je vlhčeji a
tepleji než ve vnitrozemí, převládají samotné košile.
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V případě pozvání do rodiny je vhodné přinést kytici manželce hostitele nebo menší, typický český dárek (sklo, CD s
českou hudbou, kniha nebo jakýkoliv český suvenýr). Bez ohledu na to, zda jde o byt či restauraci, je čas oběda mezi 12:30
až 15:00 hod., čas večeře od 19:00 do 21:00 hod.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. Nejvýraznější
rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se
smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej
určených. Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou
odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva, a proto je pro Středoevropany často nesrozumitelný a doporučuje se
spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro
případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a
lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

Úřední a používané jazyky:

Úřední jazyky jsou angličtina a svahilština. Angličtina je široce užívaná, byť Evropan může mít problémy porozumět
místnímu přízvuku.

Státní svátky:
• 1. ledna Nový rok
• 1. května Svátek práce
• 1. června Madaraka Day (Den svébytnosti)
• 20. října Kenyatta Day (Den prvního prezidenta)
• 12. prosince Jamhuri Day (Den nezávislosti)
• 25. prosince Christmas Day (1. vánoční svátek)
• 25. prosince Boxing Day (2. vánoční svátek)

Dále se slaví pohyblivé svátky:

• březen/ duben Velký pátek, Velikonoce, Velikonoční pondělí
• Id-el-Fitr konec ramadánu

Kalendář:

• Keňa využívá standardní kalendář.

Čas: GMT + 3 hodiny (vůči ČR je letní čas + 1 hodina, zimní čas + 2 hodiny)

Obvyklá pracovní doba:
• státní úřady: pondělí / pátek 9:00 - 16:00
• banky: pondělí / pátek 9:00 - 17:00; sobota 9:00 - 15:30
• obchody: pondělí / sobota 9:00 - 18:00 (některé mají otevřeno i déle a v neděli)

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

Keňa vyžaduje pro občany ČR vízový styk pro všechny druhy pasů. Keňské vízum je možné získat na velvyslanectví Keni
v Haagu. Kromě toho keňské úřady vystavují vstupní víza na všech leteckých, silničních, železničních a námořních resp.
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jezerních hraničních přechodech do země.

Vízový poplatek na hranicích při vstupu do Keni pak USD 50. Před cestou je však vhodné částku ověřit. Keňští imigrační
úředníci vybírají poplatky za víza pouze v USD, jiné měny nejsou akceptovány.

Keňské celní předpisy nepovolují vývoz (ale i převoz a dovoz) předmětů z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo
kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení.

Keňské úřady nevyžadují při vstupu do země v případě cestujících z Evropy žádné očkování. V případě, že však byl
uskutečněn transit přes oblasti s výskytem žluté zimnice (východní, západní a střední Afrika, Latinská Amerika) je toto
očkování povinné. Bez ohledu na předpisy při vstupu do země se však doporučují očkování proti žloutence A, žluté
zimnici a břišnímu tyfu. Mimo hlavní město a výše položené oblasti se doporučuje rovněž užívat antimalarika.

V souvislosti s opakovanými teroristickými útoky uskutečněnými radikály v Keni a vzhledem k riziku jejich pokračovaní
doporučuje MZV ČR zcela se vyhnout cestám do zvlášť rizikových oblastí. Jedná se o chudinské čtvrti v Nairobi, Mombase
a dalších střediscích, pás 60 km při hranicích se Somálskem a pobřeží u ostrova Lamu a dále na sever. MZV ČR dále
doporučuje se vyhýbat nákupním a zábavní střediskům v době jejich největší návštěvnosti (o víkendech a svátcích) a
neúčastnit se masových akcí (shromáždění, demonstrace). Pro aktuální informace je doporučeno sledovat web
Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci cizinců je nutné pracovní povolení, které se vydává na základě podkladů o vzdělání a praxi. Keňské zákony sice
přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se však pracovní povolení vydávají pouze specialistům
(lékaři, poradci, vedoucí pracovníci firem s většinovým zahraničním kapitálem a různí experti).

Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v
případě sporu podkladem pro eventuální soudní jednání.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Aby byl pacient v Keni vůbec přijat k ošetření, je nezbytné, aby byl pojištěn u renomované zdravotní pojišťovny. Je proto
vhodné mít společně s doklady i pojistku popř. kreditní kartu. Jinak soukromé nemocnice většinou požadují platbu
předem nebo alespoň složení zálohy.

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. Na dobré úrovni jsou soukromé nemocnice např.:

Nairobi:

• Aga Khan Hospital, tel. (020) 3662000
• Nairobi Hospital (020) 2845000
• Karen Hospital (020) 6613000

Mombasa:

•
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Mombasa General Hospital, tel. (041) 2312191

Při nehodách mimo hlavní město (včetně území Tanzanie a Ugandy) je možno využít leteckou záchrannou službu AAR,
která sídlí v Nairobi na Wilson Airport, tel. (020) 2717374.
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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 ZÚ:

Embassy of the Czech Republic
Tende Drive 745, Lavington, 00603 Nairobi P. O. Box 25639
Tel.: +254 204 348 163
Fax: +254 204 348 163
Nouzová linka:+254 722 517 161
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/nairobi

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 dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: odev@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 v Keni zastoupeny.

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

• policie/ambulance/požár: 999
• diplomatická policie: +254 716 000559
• švédská zubní klinika: +254 3866438, 3871870

Obecně lze však konstatovat, že telefonní spojení (včetně tísňových linek), je často nespolehlivé, přetížené, případně může
váznout komunikace v angličtině.
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Letecké společnosti:

• Turkish Airlines: +254 20 2217 8888/444
• Emirates: +254 20 76 02 51
• Kenya Airways: +254 20 327 4747

7.4 Internetové informační zdroje

• www.statehousekenya.go.ke Oficiální web keňské vlády
• www.mfa.go.ke Ministerstvo zahraničních věcí
• www.communication.go.ke Úřad mluvčího prezidenta republiky
• www.trade.go.ke Ministerstvo obchodu
• www.energy.go.ke Ministerstvo energetiky
• www.industrialization.go.ke Ministerstvo industrializace
• www.transport.go.ke Ministerstvo dopravy
• www.water.go.ke Ministerstvo vodního hospodářství a zavlažování
• www.gdc.co.ke Geothermal Development Company
• www.kengen.co.ke Kenya Electricity Generating Company
• www.kprl.co.ke Kenya Petroleum Refinery
• www.kplc.co.ke Kenya Power
• www.investmentkenya.com Kenya Investment Authority
• www.kebs.org Kenya Bureau of Standards
• www.epzakenya.com Export Processing Zones Authority
• www.epckenya.org Export Promotion Council
• www.kenyaairports.co.ke Kenya Airports Authority
• www.kpa.co.ke Kenya Ports Authority
• www.vision2030.go.ke Kenya Vision 2030
• www.eastandard.net East African Standard – keňský deník
• www.allafrica.com AllAfrica Global Media – zpravodajství
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