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

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

· Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)

Složení vlády:

· hlava státu Královna Elizabeth II.

· generální guvernér: Sir Rodney Williams

· ministerský předseda: Gaston Browne

· ministr financí: Gaston Browne

· ministr spravedlnosti a právních záležitostí, veřejné bezpečnosti a práce: Steadroy Benjamin

· ministr veřejných služeb, civilního letectví a dopravy

· ministr cestovního ruchu, ekonomického rozvoje, investic a energetiky: Asot Michael

· ministr zemědělství, půdy, rybolovu a záležitostí Barbudy: Arthur Nibbs

· ministr školství, vědy a technologií: Michael Browne

· ministr práce a bydlení: Eustace Lake

· ministr obchodu, průmyslu, sportu, kultury a národních festivalů: Chet Greene

· ministryně pro sociální transformaci a rozvoj lidských zdrojů: Samantha Marshall

· ministr zahraničních věcí, imigrace a mezinárodního obchodu: Charlez Fernandez
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· ministr informací, vysílání, telekomunikací a informačních technologií: Melford Nicholas

· ministr zdravotnictví a životního prostředí: Molwyn Joseph

· velvyslanec v USA a OAS: Ronald Sanders

· velvyslanec při OSN: Walton Alfonso Webson

Ministerský předseda a kabinet zodpovídají Parlamentu. Volby se konají každých 5 let, ale mohou být svolány
ministerským předsedou kdykoliv. Poslední volby se konaly 12. 6. 2014.

Ústavní články zahrnují svobodu slova, tisku, náboženství, hnutí a sdružování. Antigua a Barbuda je členem
východokaribského soudního systému. Jurisprudence je založena na anglickém obecném právu.

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

Počet obyvatel: 100,9 tisíc

· Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1% (2015)

· Gramotnost dospělého obyvatelstva: 99% (2008-2012)

· Dětská úmrtnost: 9/1 000 (2012)

· Délka života: muži 73,3, ženy 78,2 let

· téměř 100 % afrického původu, dále britského, portugalského a levantskoarabského původu

· hlavně anglikánské s evangelickými protestanty a římskokatolickými menšinami

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.

HDP 2016 v běžných tržních cenách: 1,45 mld. USD

· Tempo růstu HDP (v průměru): 4,5 %
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· HDP per capita USD: 14 353 (2016)

· Inflace: -0,5% (2016)

· Nezaměstnanost (2009): 8%

· Podíl na tvorbě HDP dle sektorů (2008):

· zemědělství 1,93 %

· průmysl 19,25 %

· služby 78,82 %

· Přírodní zdroje: zanedbatelné

Nejsou očekávány žádné významné události v příštím roce, které by měly výraznější dopad na ekonomickou sféru země.

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

Příjmy (USD): 935 milionů (2017)

· Výdaje (USD): 769 milionů (2017)

Přebytek rozpočtu. 106 milionů (2017)

zdroj: https://antiguaobserver.com/wp-content/uploads/2017/01/BUDGET-SPEECH-2017-FINAL-VERSION.pdf?x86123

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

Běžný účet: -79

* Bilance zboží: -299

* Bilance služeb: 250

* Bilance důchodů: -39

* Běžné transfery: 8
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* Kapitálový účet: 18

* Finanční účet: 64

* Přímé investice v zahraničí: -

* Přímé investice na AB: 33

* Aktiva portfoliových investic: 0

* Pasíva portfoliových investic: 2

* Ostatní investiční aktiva: 0

* Ostatní investiční pasíva: 29

* Netto omyly a opomenutí: -9

* Rezervy a související položky: 6

IMF uvádí celkové exporty Antiguy a Barbudy v r. 2009 ve výši 420 mil. USD a dovozy 341 mil. USD, dluh 164 milionů USD
a úvěry 415 milionů USD.

· Externí dluh (2008): 427 milionů ECS (jen veřejného sektoru)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

American International Bank

· American Pacific Trading

· Antigua and Barbuda Investment Bank Limited - národní banka

· Antigua Commercial Bank - národní banka

· Antigua Overseas Bank

· Bank of New Scotia

· Bank of Antigua Limited

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Antiqua a Barbuda

5/23 http://www.businessinfo.cz/antigua-barbuda

http://www.businessinfo.cz/antigua-barbuda


· Barclays International Ltd.

· Barclay´s Bank Plc

· Canadian Imperial Bank of Commerce

· Caribbean American Bank

· Eastern Caribbean Central Bank

· Heritage Bank of London

· Horizon Bank International

· Royal Bank of Canada

· International Exchange Bank

· Stanford International Bank Limited

· Swiss American Bank Limited

· West Bond International Bank a další

1.7 Daňový systém

Antigua a Barbuda byla zařazena různými regionálními i mimoregionálními finančními institucemi mezi země s nejmenším
daňovým zatížením v Karibiku. Pouhých 17 % hrubého národního produktu pochází z daní, zatímco ostatní karibské země
dostávají v průměru kolem 27 %. V r. 2000 vláda zavedla novou 2% daň z brutto prodejů nad 50 000 ECS ročně. Tato daň
nahradila 25% obchodní daň ze zisku.

Mezinárodní měnový fond navrhnul vládě zavést daň z přidané hodnoty (VAT – Value-Added Tax) jako opatření ke
zvýšení daňových příjmů. Na ostrovech Antigua a Barbuda neexistuje daň z příjmu

fyzických osob. Firmy středního rozsahu platí nebo zadržují během hospodářského roku následující daně a mandatorní
příspěvky:

· Korporátní daň z příjmu: 30 %

· Příspěvky na sociální zabezpečení: 5 % z hrubého platu
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· Daň z převodu majetku (kolkovné): 7,5 % z prodejní ceny

· Zdravotní pojištění: 3,5 % z hrubého platu

· Daň z pohonných hmot: zahrnuta v ceně PHM

· Daň z majetku (budovy): 0,75–1 % z tržní ceny

· Daň z majetku (pozemky): 6 000 sq. ft.x 50 ECS x 1 %

· Daň z motorových vozidel: fixní poplatek 1 500 ECS podle váhy vozidla a počtu náprav

· Silniční daň z kontejnerových vozidel: 20 ft 200 ECS, přes 20 ft 300 ECS

· Daň z finančních transakcí: 0,2 centu za šek
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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

export (USD): 61 milionů (2016 odhad)

import (USD): 491 milionů (2016 odhad)

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export

Obchodní partneři:

· UK 52,5%; USA 16,2%; Španělsko 12,9%; Kanada 4%; Barbados 3,2%

Import

Obchodní partneři:

· USA 44,3%; Japonsko 4,7%; Čína 4,1%; UK 3,9%

· Oficiální směnný kurz 2,70 ECS = 1 USD

2.3 Komoditní struktura

· Vývozní komodity: plachetnice, plachty ze syntetických vláken, části letadel, veslové lodě/kánoe

· Dovozní komodity: ropa, automobily s vratným pístovým motorem, potravinářské výrobky, hasičské vozy
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi nejsou žádné zóny volného obchodu.

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

Přímé zahraniční investice

Teritoriální struktura

V letech 1998–2003 dosáhly přímé zahraniční investice celkové výše 296,44 milionů USD, z toho v r. 2002 27,4 milionů
USD a v r. 2003 44,2 milionů USD. Největším investorem za léta 1998–2003 jsou země Karibiku s 27,4 %, následované USA
s 27,2 %, dále V. Británií 4,6 %, Čínou 1,0 % a ostatními zeměmi 39,1 %.

Novější data o struktuře zahraničních investic v teritoriu není k dispozici.

Odvětvová struktura

Dle oborů největší investice směřují do turistiky 57,8 %, dopravních služeb, zejména letecké nákladní

a osobní přepravy 25,9 %, finančních a bankovních služeb 10,4 %, obchodu a distribuce 3,1 %, zdravotnictví 1,6 %,
polygrafického průmyslu 0,4 % a ostatních sektorů 0,8 %.

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

Investiční klima je na ostrovech příznivé. Vláda AB vítá nové soukromé zahraniční investice.

Investiční pobídky zahrnují daňové prázdniny, bezcelní dovozy a možnost repatriace investic a zisků. Zahraničním
investorům je v zásadě povoleno nakupovat nemovitosti, i když jsou v platnosti určité restrikce k vlastnictví půdy, kde se
vyžaduje licence podle Zákona o držbě půdy cizinci (Non-Citizens Land Holding Regulation Act). Vláda obecně prosazuje
politiku prodeje půdy pro turistické a rezidenční projekty, zatímco pro zemědělské účely půdu pouze pronajímá.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Antiqua a Barbuda

9/23 http://www.businessinfo.cz/antigua-barbuda

http://www.businessinfo.cz/antigua-barbuda


Pobídky pro zahraniční investory zahrnují:

• daňové prázdniny a repatriaci kapitálu i zisků
• pozitivní postoj místních osob a obchodních kruhů k zahraničním investorům
• dohody o preferenčním obchodu a bezcelní dovozy
• dobrá mezinárodní komunikace

Daňové prázdniny 5 až 15 let s možností prodloužení o dalších 5 let se poskytují za určitých okolností, a to společnostem,
zřízeným v rámci International Business Corporations Act 1982, které mohou požívat výhod celé škály pobídek. Pobídky
se poskytují oborům orientovaným na export, které mají další slevy z daní, možnosti výjimek z regulace směnečné
kontroly, aj.

Průmyslové výrobě jsou poskytovány pobídky pod zákona Fiscal Incentives Act 1975 a výstavbě a rozšiřování hotelů a
ubytovacích kapacit pobídky podle Hotels Aid Ordinance and the Income Tax Act. Obvyklá korporátní daň je 40 %,
průmyslová výroba orientovaná na export může získat daňové volno až na 15 let aj.

Daňová politika: zahraniční investice požívají stejného zacházení jako investice národní a daňové prázdniny a další
pobídky jsou k dispozici pro jakékoliv operace. Joint venture mezi cizinci a místními firmami jsou zcela běžné, přičemž se
striktně nevyžaduje místní partner pro společné podnikání.

Zahraniční investoři jsou považováni za žádoucí zaměstnavatele. Všechny podniky vlastněné cizinci musí mít souhlas vlády
obchodovat na Antigua a Barbuda a fiskální pobídky schvaluje vládní kabinet. Vláda poskytuje za určitých podmínek také
dodatečné pobídky, jako jsou výjimky ze zadržovacích daní na platby úroků, výjimky z placení 1% daně z konverze
zahraniční směny, zaručený počet pracovních povolení pro cizí státní příslušníky, nájmy výrobních prostor a budov aj.

Projekty orientované na export a zemědělské projekty se těší zvláštnímu zájmu vlády a jsou podporovány ve stejném
rozsahu jako odvětví turistiky. Vláda upřednostňuje investory, kteří přinesou do země investice. Místní banky jsou však
také schopné financovat projekty z vlastních zdrojů.

Repatriace kapitálu a zisků patří mezi největší investiční pobídky. Vyžaduje se pouze souhlas Exchange Control u
Ministerstva financí. Pro poukazy do zahraničí je nutné mít zaplaceny veškeré daně. Společnosti registrované v rámci
zákona International Business Companies Act 1982 mají automaticky garancii 50 let bezdaňového statutu a další
privilegia. Tato právní úprava se vztahuje především na komerční a depozitní banky a pojišťovací společnosti a na
mezinárodní obchodní společnosti.
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Antigua a Barbuda má uzavřeny preferenční obchodní dohody s USA, Kanadou, Evropou a Karibikem. Pozitivní vládní
přístup, ochota k poskytování investičních pobídek a všeobecná podpora investorům pomáhají vytvářet příznivé klima pro
příliv investic.

Restrikce uplatňované na zahraniční investice a investory jsou minimální, převládají tyto investiční pobídky a pravidla:

• kapitál a zisky mohou být repatriovány
• je povoleno 100% vlastnictví zahraničním subjektem

• nabízí se široká škála místních podniků disponibilních pro investice
• podpora joint venture s místními osobami nebo i bez
• výjimky z daně ze směny 1 % na vnější operace
• výjimky z daní 3 % kolkovného za místní půjčky

Směnečná kontrola je spravována Ministry of Finance, zahraniční investice musí být zaregistrována na Ministerstvu financí
pro budoucí schvalování repatriací kapitálu a výnosů.

Další doplňující informace o zahraničních investicích je možno získat od auditorské společnosti Price Waterhouse na
ostrově Antigua.
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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

Některé státy EU mají v zemi zastoupení v podobě konzulátů (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie).

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 činil obchod mezi Antiguou a Barbudou a EU 366 milionů eur. EU má přebytkovou obchodní bilanci. Export i
import tvořily především strojní a dopravní zařízení.

V roce 2008 byla podepsána mezi EU a Karibskými zeměmi dohoda CARIFORUM-EU Economic Partnership Agreement,
která usnadňuje vzájemnou spolupráci a otevírá investiční možnosti. Zajišťuje Karibským zemím přístup na evropský trh
bez cel a kvót a usnadňuje oběma stranám podnikání. Dohoda obsahuje principy volného obchodu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Od roku 1959 funguje European Development fund, což je hlavní nástroj Evropské unie na poskytování rozvojové pomoci
v zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku.
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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

Vzájemná obchodní výměna ČR – Antigua a Barbuda v tis. USD

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 256 4 43 23 87 103 66 56

Dovoz 306 44 463 767 2000 10 36 80

Obrat 562 48 506 790 2087 113 102 102

Saldo -50 -40 -420 -744 -1913 93 30 -24

Pramen: statistiky ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky (2017)

Mléko vejce med výrobky jedlé živočišného původu, přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu.

Hlavní dovozní položky (2017)

Semena plody rostliny léčivé, ovoce ořechy jedlé, slupky citr. plodů melounů, zbytky a odpad v potravinářském průmyslu,
krmivo, výrobky ze železa nebo oceli.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

O vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou vedeny ani v ČR ani na Antigua a Barbuda žádné statistiky.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
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V zemi nejsou registrovány žádné české investice, i když byl zaznamenán určitý zájem o nákup nebo pronájem
nemovitostí na AB k nepodnikatelským aktivitám, resp. pro rekreační účely a využití českými fyzickými osobami.

ZÚ Washington nemá informace o bilaterálních aktivitách českých exportérů a importérů v relaci Antigua a Barbuda a v
jeho evidenci nefiguruje žádná významná firma, která by byla dlouholetým obchodním partnerem pro české firmy.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Antiguou a Barbudou uzavřeny žádné smluvní vztahy.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla v r. 2008 prostřednictvím SM v New Yorku ostrovům Antigua a Barbuda rozvojovou pomoc dodávkou 30.
školních počítačů v rámci malého lokálního projektu z oblasti vzdělávání „Five Islands Community Computer Access
Centre“ v hodnotě 20 000 USD. Jiná rozvojová nebo humanitární pomoc nebyla ČR poskytnuta.
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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

Turistika a s ní spojená odvětví hotelnictví a gastronomie, participace při výstavbě ubytovacích kapacit a mezinárodních
hotelů, bankovní a pojišťovací služby.

Nové privatizační projekty v zemi nejsou připravovány. Na probíhajících rozvojových projektech se podílejí hlavně USA,
Velká Británie a Kanada.

Trh Antiguy a Barbudy je velice limitován jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, je orientován zejména na turistiku a
cestovní ruch, a to na vrstvy movitých turistů z USA, Kanady a zemí EU a pro české podnikání není příliš perspektivní.
Výjimkou mohou být některé velké české cestovní kanceláře, které by mohly nabídnout své služby v turistice nejbohatším
vrstvám obyvatel ČR.

Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a za posledních téměř 10 let nezaznamenala obchodní bilance
aktivní saldo ve prospěch ČR.

Pro další zpracování trhu se doporučuje soustředit akviziční aktivity především na sektor služeb a dodávky průmyslových
výrobků lehkého zpracovatelského průmyslu. Konkrétně na sektor turistiky a s ní spojené služby, vývoz pro turisty
atraktivních položek, jako je broušené sklo, bižuterie, perly a polodrahokamy, výrobky z drahých kovů, event. porcelánové
výrobky a dále vybavení mezinárodních

hotelů textilními výrobky, sklem a porcelánem, případně potravinářské speciality, nápoje, lihoviny a pivo. Pro dovoz do ČR
mohou být atraktivní vybrané zemědělské produkty (tropické ovoce a šťávy, banány, kokosy, ananas, mražené ryby).

5.2 Kalendář akcí
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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

ZÚ Washington nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Antigua a Barbuda
směřovaly exportní dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní
výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že všechny zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V
posledních letech nebyly zaznamenány opakované dodávky českého zboží.

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

Trh je liberalizován. Místní firma musí být zaregistrována jako pobočka (branch), smíšený nebo partnerský podnik (joint
venture nebo partnership) nebo společnost individuální. Určité daňové výhody mají fyzické osoby, jelikož společnosti platí
korporátní daňovou sazbu.

Na dovážené zboží nejsou žádná omezení nebo směnečné kontroly, exportní úvěrové podmínky nejsou regulovány.

Určitá celní a bezcelní omezení jsou u dovozu tabákových výrobků (povoleno 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g
tabáku na osobu), likérů (povolen 1 litr vína nebo lihovin) a parfémů. Neomezen je dovoz fotoaparátů, kamer a filmů pro
osobní užití.

Zakázán je dovoz zbraní a nepředepsaných léků a dále dovoz kyselin, baterií, bioproduktů, některých chemikálií a
kosmetických přípravků, nebezpečné zboží definované IATA, kožešiny, plyny, suchý led, infekční substance, oxidanty,
nebezpečné tekutiny, zmagnetizované materiály, barvy a barviva, jedy, radioaktivní látky, prsť a toaletní potřeby.
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Je zakázáno dovážet kulatinu, stavební dříví a dřevěné výrobky z Libérie.

Jedinými podniky, které spadají plně pod veřejný sektor, jsou správa veřejného majetku, tj. elektrická energie, voda, místní
(ale nikoliv zámořské), telefonní služby, letiště a přístav.

Trh Antiguy a Barbudy je liberalizovaný, nejsou v platnosti žádná ochranářská opatření. V minulosti byly učiněny pokusy
chránit místní průmysl proti dovážené konkurenci, ale současná politika podporuje volný obchod, i když jsou vyžadovány
na některé dovážené položky dovozní cla vcelku v zanedbatelné výši.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení firmy zahraničním investorem na Antigua a Barbuda je zapotřebí souhlas Ministerstva financí a hospodářství.
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro zřízení kanceláře nebo reprezentace mimo povinnou registraci u tohoto
Ministerstva.

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

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na propagaci, marketing a reklamu, které by byly odlišné od praxe v ostatních
zemí Latinské Ameriky.

V zemi nejsou organizovány žádné významné mezinárodní veletrhy a výstavy, pouze regionální akce (zemědělské burzy,
výstavy nábytku, kulturní festivaly, výstavy chovného skotu, potravinářské výstavy apod.), organizované převážně
Ministerstvem pro turistiku, kde je možno si vyžádat bližší informace na adrese:

MINISTRY OF TOURISM

Queen Elizabeth Highway Government Complex

St. John´s Antigua

Telefon: 001-268-4620480

Fax: 001-268-4622483

e-mail: deptourism@antigua.gov.ag

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví je na Antigua a Barbuda zakotvena v zákoně, a to ve dvou základních
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kapitolách o autorských právech a průmyslovém vlastnictví.

Informace o autorských právech je možno získat na:

Ministry of Justice and Legal Affairs

Office of the Attorney General St. John`s

Antigua

Telefon: 001-268-462 28 07

Fax: 001-268-462 24 65

Průmyslové vlastnictví, zahrnující patenty, obchodní značky a průmyslové designy je zakotveno v zákoně o duševním
vlastnictví a informace lze získat na:

The Registrar`s Office

P.O.Box 163

St. John`s Antigua

Telefon: 001-268-462 39 29

Fax: 001-268-462 24 65

6.6 Trh veřejných zakázek

Nebylo zjištěno, zda existuje v zemi režim zadávání veřejných zakázek, vzhledem k malému rozsahu teritoria a
omezenému prostoru pro investiční činnost.

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

Běžné v relaci Karibské oblasti, viz STI Dominikánská republika, Trinidad a Tobago aj. Pro řešení obchodních sporů je však
nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou obecně velmi drahé. Doporučuje se řešit případné spory
vyplývající z neplnění kupní smlouvy smírčí cestou.

Běžná, komerční rizika, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a
auditorských kanceláří k získání kvalitních a důvěryhodných informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní a nehrozí
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nebezpečí změny stávajícího státního zřízení a politickoekonomické změny.

ZÚ Washington nemá poznatky ani informace o případech ztrát vzniklých při investování českých firem v teritoriu, stejně
jako ostatní členské státy EU, které v teritoriu Antigua a Barbuda již dříve investovaly.

Při řádném zajištění hmotných zbožových i nezbožových dodávek z ČR obvyklými platebními instrumenty, jako je
neodvolatelný potvrzený akreditiv otevřený u některé z českých bank, bankovní záruka nebo aval resp. realizace dodávky
po obdržení platu předem, nehrozí mimořádné nebezpečí ztrát z dodávek. ZÚ Washington nemá informace, že by některý
český subjekt zahraničního obchodu registroval nedobytnou pohledávku v teritoriu.

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

Telefonní spojení pro volání na Antiguu a Barbudu: 001-268-kód oblasti-číslo místního telefonu

Dochvilnost na obchodní schůzku není silnou stránkou místních obchodních kruhů, obvyklé je spíše zpoždění 15–20
minut. Je nevhodné přistoupit ihned po příchodu k projednávání obchodního tématu, obvykle se konverzuje cca 10 minut
o obecných záležitostech, dotýkající se reálií a aktuálních událostí na ostrovech Antigua a Barbuda a v širším kontextu
jejich postavení v Karibské oblasti a v závěru přejít k projednávání samotného tématu schůzky. Je také obvyklé vyjádřit
zájem o rodinu partnera a jehozáliby a příp. obdarovat partnera drobnými dárkovými a upomínkovými předměty
(hudební kazety, knihy, broušené sklo a bižuterie apod.).

Úřední a používaný jazyk (y)

• angličtina

Státní svátky

• 1. Nový rok
• Březen/Duben - Velký pátek
• Březen/Duben - Velikonoční pondělí
• První pondělí v květnu - Svátek práce
• květen - Svatodušní pondělí
• začátkem srpna - Karnevalové pondělí
• začátkem srpna - Karnevalové úterý
• 11. Den nezávislosti
• 12. Den Hrdinů
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• 12. Vánoční svátky
• 12. Boxing Day
Pracovní doba
• po–so 8:00–16:30
• ne 8:00–12:00
Prodejní doba
• po–so 8:00–20:00
• ne zavřeno

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

Čeští občané nepotřebují ke vstupu do země víza za turistickým nebo obchodním účelem, pokud jejich pobyt nepřesáhne
6 měsíců. Při vstupu je nutno prokázat se pasem platným nejméně 6 měsíců, platnou zpáteční letenkou nebo lodním
lístkem, dokladem o ubytování a finančních prostředcích pokrývajících náklady na pobyt v zemi.

Pro bližší informace doporučujeme obrátit se na High Commission of Antigua and Barbuda v Londýně nebo na ZÚ
Antiguy a Barbudy v Paříži na tyto adresy:

High Commission of Antigua and Barbuda

2nd Floor, 45 Crawford Place London W1H 4LP

United Kingdom

Telefon: 004420-7258 0070

Fax: 004420-7258 7486

e-mail: visainfo@antigua-barbuda.com web: http://www.antigua-barbuda.com/

Ambassade de Antigua et Barbuda

43,. Avenue de Friedland 75008 Paris

France

Telefon: 00331-5396 9396

Fax: 00331-5396 9397

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů. Politická situace je v zemi stabilní. V zemi je možno dostat
horečnaté onemocnění dengue způsobené komářím štípnutím. Doporučujeme používat repelenty.
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Antigua a Barbuda je poměrně bezpečná země. Doporučuje dávat pozor na kapesní zloděje. Předměty ponechané na
pláži bez dozoru se mohou stát objektem krádeže. Nedoporučujeme pohyb po setmění po opuštěných plážích.

Na ostrovech se jezdí vlevo. Kvalita komunikací je poměrně dobrá, auta vyskytující se na ostrovech jsou ve špatném
technickém stavu (nefungující brzdová či signální světla, nefunkční brzdy aj.).

Za držení a pašování drog mohou hrozit vysoké tresty odnětí svobody a peněžní pokuty.

Další informace je možno získat na: www.antigua-barbuda.org a www.interknowledge.com/antigua_barbuda.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin.
Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber.
Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší
případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt
nákladnou leteckou přepravu.

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší
úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními

společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba
věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u
dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.
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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

Antigua a Barbuda spadá pod zastupitelský úřad ve Washingtonu DC

Kontaktní informace:

3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C.

Telefon: +1 202 274 9100

e-mail: washington@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/washington

nouzová linka: +1 202 570 3028

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

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Antigua a Barbuda své zastoupení ani kontaktní kancelář.

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

• Policie 999/911
• Hasiči 999/911
• Záchranáři 999/911
• Pobřežní hlídka: +1 (268) 462-0671

7.4 Internetové informační zdroje

• antigua-barbuda.org
• ab.gov.ag
• TripAdvisor.com
• https://www.lonelyplanet.com/antigua-and-barbuda
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• http://www.antiguanice.com/v2/index.php
• http://www.visitantiguabarbuda.com/
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