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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

• Bahamské společenství - The Commonwealth of The Bahamas
• Zkratka: BS
• Hlava státu: Britská královna Alžběta II.

V Bahamském společenství je britská královna zastupována generálním guvernérem, který jmenuje předsedu vlády z
vítězné strany vzešlé z voleb a jedná na základě doporučení vlády. Generální guvernérkou je Dame Marguerite Pindling.

Poslední všeobecné volby se uskutečnily v roce 2012 a příští volby se proběhnou v roce 2017.

Vláda Bahamského společenství:

• Předsedou vlády se dne 8. 5. 2012 stal Perry Christie (současně je ministrem financí)
• Místopředseda vlády a ministr staveb a městského rozvoje: Philip Brave Davis
• Ministr dopravy a letectví: Glenys Hanna-Martin
• Státní ministr pro národní bezpečnost: Keith Bell
• Ministr životního prostředí a bydlení: Kendred Dorsett
• Ministr školství, vědy a technologií: Jerome Fiztgerald
• Ministr práce a sociálního zabezpečení: Shane Gibson
• Státní ministr pro právní záležitosti: Damien Gomez
• Ministr zdravotnictví: Perry Gomez
• Ministr zemědělství, mořských zdrojů a místní správy: Alfred Grey
• Ministr sociálních služeb a komunitárního rozvoje: Melanie Griffin
• Státní ministr financí: Michael Halkitis
• Ministr mládeže, sportu a kultury: Daniel Johnson
• Generální prokurátor, ministryně pro právní záležitosti: Allyson Maynard Gibson
• Ministr zahraničních věcí a imigrace: Frederick A. Mitchell
• Ministr pro národní bezpečnost: Bernard J. Nottage
• Ministr finančních služeb: Ryan Pinder
• Státní ministr pro investice: Khaalis Rolle
• Státní ministr dopravy a letectví: Hope Strachan
• Ministr cestovního ruchu: Obediah Wilchcombe
• Ministr Grand Bahama: Michael Darville

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

• Počet obyvatel: 390 000 (2015)
• Průměrný roční přírůstek/úbytek: 0,904 %
• Národnostní složení: Černoši (85 %), běloši (12 %), míšenci (3 %).
• Náboženské složení: Protestanti 67,6 %, řím. katolíci 13,5 %, ostatní křesťanské církve 15,2 % (sčítání lidu 2000).

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.

2011 2012 2013 2014 2015

HDP v běžných
cenách, mld. USD

7 874 8 249 8 373 8 649 9 160

Růst HDP (v %) 1,6 2,5 1,9 1,2 2,74

Inflace (v %) 3,2 2,5 1,0 1,2 1,7

HDP na osobu,
USD

20 919 21 059 20 762 20 689 22 360

Nezaměstnanost
(v %)

- 14 16,2 15,7 12

Největší podíl na tvorbě HDP mají služby s 90 %, dále je to průmysl se 7 %. Zemědělství se na HDP podílí přibližně 2 %.
Klíčové pro vývoj v dohledné budoucnosti budou zejména snahy o diverzifikaci ekonomiky zejména o příjmy z těžby ropy.

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

2011 2012 2013 2014 2015

Příjmy 1,94 1,96 2,22 1,70 1,84

Výdaje 1,82 1,96 2,22 2,10 1,77

Saldo 0,12 0,00 0,00 -0,40 0,07

Údaje jsou v mld. USD

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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2011 2012 2013 2014 2015

Bilance běžného
účtu

1 203 1 504 1 613 1 529 -

Kapitálový - - - -

Devizové rezervy - - - -

Údaje jsou v mil. USD

Před recesí v roce 2008 činil dluh Baham 30,8 % HDP, v roce 2016 se očekává již 62,75 %, což je procento, které v rámci
Karibiku stále není nejvyšší.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní
polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Předpokladem pro rozvoj tohoto sektoru je existující
politická stabilita a absence daní. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních
prostředků na Bahamy.

Na Bahamách působí přes 250 institucí s bankovními licencemi. Jejich působení upravuje “The Banks and Trust
Companies Regulation Act”.

Bahamský onshorový finanční systém je stabilní bez zřetelných hrozeb v dohledné budoucnosti, je dobře kapitalizovaný,
likvidní a ziskový.

Offshorový finanční sektor je mimořádně veliký, 75x přesahující bahamský HDP. Ve většině případů offshorových transakcí
se jedná o zprostředkování operace mezi zahraničními subjekty. Domácí systém je dostatečně chráněn (IMF Country
Report No. 13/101).

Podle aktuálních informací na Bahamách působí přes 400 bank a finančních institucí, např. Barclays Bank, Royal Bank of
Canada, Bank of The Bahamas, Citibank, Commonwealth Bank, Fidelity Bank, Finance Corp of Bahamas, First Caribbean
Intl Bank, Scotiabank, Ansbacher, Bank of Nova Scotia Trust Co, Bank of the Bahamas Trust, Butterfield Bank, CIBC Trust,
Cititrust, Fidelity Merchant Bank, Latin American Investment Bank Bahamas, Pictet Overseas Trust Corp, Royal Bank of
Canada, SG Hambros Bank, UBS Trustees, atd.

1.7 Daňový systém

Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích
daných zákony země původu. Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i
nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním.

Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy
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nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a
potenciální úspory.

Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu legislativu platící v rámci EU zamezující zneužívání těchto daňových rájů.

S platností od 1. 1. 2015 byla do bahamské ekonomiky zavedena DPH ve výši 7,5 %.
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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

2011 2012 2013 2014 2015

Obchodní bilance -7 854 -8 300 -6 518 -5 230 -

Vývoz zboží 1 959 2 157 1 872 3 770 -

Dovoz zboží 9 813 10 458 8 390 9 000 -

Údaje v mil. EUR

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vzájemná obchodní výměna EU–Bahamy

2011 2012 2013 2014 2015

EU vývoz 536 681 608 781 1 279

EU dovoz 319 277 357 564 756

Saldo 217 403 251 217 523

Údaje jsou v mil. EUR

Největším obchodním partnerem Baham jsou tradičně USA (25,4 %), dále pak následuje EU 28 (11,3 %) a Japonsko (8,4
%).

V posledních pěti letech vývoz z Baham vzrostl o 11,4 %.

V roce 2014 export směřoval do EU 28 (18,7 %), Pobřeží slonoviny (14,1 %), USA (13,2 %) a Indie (12 %).

Dovozu tradičně dominovaly USA (29 %), Japonsko (10,9 %), EU 28 (9,1 %) a Singapur (9 %).
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2.3 Komoditní struktura

Z hlediska komoditní struktury 22 % celkových dovozů tvoří stroje a dopravní zařízení, následuje ropa a pohonné hmoty s
20 %. Dále se dováží dřevo, kovy, ocel, konstrukční materiál, textil a oděvy s 15 %. Následují potraviny a živá zvířata s 13
%. Mezi hlavní položky vývozu patří chemikálie 53 %, ryby, rum a mořská sůl.

Mezi hlavní produkty dovážené z USA patří potraviny, stroje a strojní zařízení, palivo a ropa, umělecká díla a starožitnosti,
elektrické stroje a zařízení a automobily.

Do USA se vyváží především polystyren, ryby, mořská sůl a rum.

Z hlediska EU jsou Bahamy hlavním obchodním partnerem pro stroje a dopravní zřízení.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V oblasti ostrova Grand Bahama se nachází 230 čtverečních mil velká zóna volného obchodu Freeport. Tato ZVO byla
založena v r. 1955. ZVO spadá pod Grand Bahama Port Authority (GBPA), jež je hlavním poskytovatelem služeb v rámci
GBPA. Tato ZVO je vstupní branou na americký kontinent. Leží 35 minut letecky od Floridy. Daňové úlevy v rámci ZVO
upravuje Hawksbill Creek Agreement - společnosti v ZVO neplatí daně ze zisku, kapitálových zisků, z příjmu, dědictví,
darů a dovezeného či vyvezeného zboží. Nadto dovozní cla a daně z nemovitostí byly suspendovány do r. 2015.

Další zákon upravující ZVO je The Bahamas Free Trade Zone Act.

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

Hlavním investorem na Bahamách jsou i díky své geografické blízkosti Spojené státy. Po velkém propadu v roce 2009
zaznamenaly přímé zahraniční investice (FDI) v následujících letech nárůst. Celkově tvořily přímé zahraniční investice v r.
2012 595 mil. USD, což znamená oproti předchozímu roku pokles o více než polovinu. Drtivou většinu poklesu má na
svědomí anomálie r. 2011, kdy byly FDI díky probíhající implementační fázi projektu rezortu Baha Mar extrémně vysoké.
Zbytek poklesu má dle komentářů na svědomí jistá ztráta důrazu na kompetitivnost ze strany bahamského prostředí.

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

Bahamy patří mezi daňové ráje a jedním ze dvou pilířů bahamského hospodářství je proto finanční sektor.

Bahamy jsou otevřeny přílivu zahraničních investic a nabízí množství investičních pobídek. Jako hlavní důvody pro
investování právě na Bahamách patří blízkost USA a stejné časové pásmo. Bahamy jsou demokratickým státem se
stabilním právním řádem, kvalitními veřejnými službami a moderní infrastrukturou. Neexistuje zde daň z kapitálových
zisků, dědická daň, neexistuje zdanění právnických ani fyzických osob, dividend či úroků. Bahamy nabízí kvalitní a
vzdělané profesionály. V neposlední řadě je přitažlivé příjemné klima a místní životní styl.

Bahamský úřad pro investice (Bahamas Investment Authority, BIA) působí v rámci kanceláře premiéra a jeho úkolem je
rozvíjet bahamskou investiční politiku, podporovat investice, vyhodnocovat návrhy projektů, monitorovat projekty a
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poskytovat podporu při jejich realizaci. Všechny projekty musí být předloženy BIA ke schválení.

Projekty musí obsahovat následující informace: jméno, adresu, popis návrhu (shrnutí projektu), typ podnikání, jména
investujících osob či hlavních akcionářů, navrhované místo, požadavky ohledně rozlohy, požadavky na personál,
zaměstnanecké plány, dopad na životní prostředí, celní úlevy, jméno místního zástupce/právníka.

Adresa BIA:

Bahamas Investment Authority
(Financial Services Secretariat)
Office of the Prime Minister
P.O.Box CB 10980
Nassau, N.P., The Bahamas
Tel.: (242) 327-5970-4
Fax: (242) 327-5907

Mezi zákony upravující legislativní pobídky pro investory patří například:

The Hotels Encouragement Act (umožňuje hotelovým developerům požívat úlev od cla na stavební materiál a další
vybavení, stejně jako úlev od daní z nemovitosti až na 20 let), The Industries Encouragement Act (poskytuje vývozcům
úlevu od cla na dovoz materiálu a vybavení a od poplatků za licenci), The Export Manufacturing Industries
Encouragement Act, The Bahamas Free Trade Zone Act a The Agricultural Manufactories Act.
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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

Na Bahamách se nenachází rezidentní velvyslanectví žádného členského státu EU.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Bahamy coby obchodní partner na 2. místě. Nejvýraznější položkou dovozu do EU jsou dle statistik strojírenská
a dopravní zařízení, tj. reexport z USA a jiných zemí, na Bahamy se naopak vyváží produkce chemického průmyslu a
zemědělské výrobky.

V roce 2008 Bahamy spolu s dalšími zeměmi Karibiku podepsaly Dohodu o ekonomickém partnerství s EU (EPA), která mj.
zakládá právní režim Dohody o volném obchodu mezi EU a 15 zeměmi Karibiku, kde je EU druhým největším obchodním
partnerem po USA.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Všechny rozvojové projekty EU, financované z Evropského rozvojového fondu (EDF), se soustředí na zlepšení celkové
ekonomické infrastruktury země. Dále zabírají i mezioborová témata jako dobrá správa (good governance), lidská práva,
rovnost pohlaví a životní prostředí.

Do programů mohou zainteresované subjekty vstoupit prostřednictvím výběrových řízení publikovaných Delegací
Evropské unie v jamajském Kingstonu a přes výběrová řízení publikovaná na EuropeAid.
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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

Obchodní výměna ČR–Bahamy

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoz z ČR 243 332 1525 161 486

Dovoz do ČR 434 408 936 284 198

Obrat 677 740 2461 445 684

Saldo -191 -76 589 -123 288

Údaje v tis. USD

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz do ČR v roce 2015:

• Nápoje tekutiny lihové
• Ryby, korýši, měkkýši
• Výrobky různé z kovů obecných
• Dřevo, uhlí, dřevěné výrobky
• Přístroje el. záznamu
• Kosmetické přípravky
• Oděvní doplňky

Vývoz z ČR v roce 2015:

• Nábytek lůžkoviny svítidla
• Sklo a skleněné výrobky
• Optické přístroje
• Reaktory, kotle
• Výrobky ze železa a oceli
• Plasty
• Přístroje el. záznamu
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• Kaučuk a výrobky z něj
• Chemické výrobky
• Textilní výrobky

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající se vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze
konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká
případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

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

Žádné společné podniky na Bahamách neexistují.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska z r. 1935;

• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání
zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926;

• Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech
občanských z r. 1924.

Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena
Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda
vešla v platnost 2.4.2015.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Bahamským společenstvím žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce.
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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

Mezi nejperspektivnější oblasti pro investice patří budování turistické infrastruktury. V rámci investičních pobídek jsou
hoteloví developeři osvobozeni od cel na stavební materiál, vybavení a další dodávky, stejně tak od obchodních licencí a
daní z nemovitosti na dobu 20 let.

Stejně tak je možné na základě předložení a schválení developerského projektu zakoupit jeden ze stovek ostrovů
Bahamského souostroví. Podle dostupných informací se jedná o investice od 3-4 mil. USD s návratností v některých
případech až 100 % do jednoho roku. Při investicích tohoto typu je nicméně nutné brát do úvahy klimatické změny a
možné ztráty z důvodu zvýšení mořské hladiny.

Mezi další oblasti možného zájmu pro investory patří budování “second home” a kondominií, přístavy a opravy lodí, hi-tec
služby, zpracovatelský průmysl pro export, zpracování potravin či farmaceutický průmysl. Stejně tak se jako perspektivní
do budoucna jeví oblast produkce obnovitelné energie.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bahamy

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

5.2 Kalendář akcí

Výstavy a veletrhy na pravidelné bázi se v teritoriu nepořádají.
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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

Na Bahamách není vybudována síť obchodních zástupců a distributorů, exportní obchodní případy se realizují na bázi
internetových kontaktů a ad hoc. ZÚ nemá informace, že by existoval smluvní zástupce některého z českých
dodavatelských podniků a ani tradiční dodavatel zemědělských produktů.

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

Velká část vládních příjmů plyne z celních poplatků, zejména z dovozů. Nařízení upravující dovoz jsou z tohoto důvodu
značně komplexní. Obecně však Bahamy uplatňují liberální obchodní politiku. Neplatí žádné specifické zákony upravující
zahraniční obchod.

Bahamské vývozy do EU požívají výhod vyplývajících z Loméských dohod.

Pokud jde o dovoz, na Bahamách nejsou dovozní kvóty, pouze ochranné clo uplatňované na některé druhy zemědělských
výrobků v sezóně. Pro většinu dovozů je potřeba pouze povolení devizové kontroly k zaplacení předmětného zboží. Hrací
automaty a střelné zbraně nemohou být dovezeny bez dovozní licence. Stejně tak je zakázán dovoz infikovaného
dobytka, zkaženého masa apod. Neexistují žádná dovozní omezení s ohledem na zemi původu. Pro účely klasifikace
dovozu a cla platí zákon z r. 1988 Harmonized Commodity Description and Coding System.

Clo se stanovuje na základě bahamských nařízení. Obecně, clo ad valorem na dovážené zboží je 35 %, oblečení 25 % a
spodní prádlo 15 %. Pro celní účely hodnota zahrnuje cenu zboží, náklady na přepravu, pojištění (CIF) a další poplatky
spojené s dovozem. Na některé druhy dováženého zboží, jako např. tabák je clo 160 %, kulečníkové stoly 100 %,
automobily 45-75 %, součástky a náhradní díly do aut 50 %, cigarety obsahující tabák 210 %. Jiné zboží pro změnu má
nižší tarif, jako např. sýry 10 %, těstoviny 10 %. U potravin se vedle cla platí i kolková daň 2 %. Na nejpopulárnější
turistické artikly není žádná daň, jako např. na porcelán, sklo, šperky, kůže a kožené zboží, alkohol, parfémy, fotografické
přístroje a vybavení a hodinky.

Na základě různých nařízení na podporu investic, zejména v oblasti dovozu stavebních materiálů a vybavení, je možné
uplatňovat vynětí z celní povinnosti. Jednotlivé oblasti upravuje bahamské zákonodárství (viz The Industries
Encouragement Act, The Tariff Act, The Hotels Encouragement Act, The Free Trade Zone Act, The Spirits and Beer
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Manufacturers Act a The Agricultural Manufacturers Act http://laws.bahamas.gov.bs/cms)

Poplatky a daně uplatňované Celní správou:

• Daň z odjezdu - každá osoba starší 6 let opouštějící přístav - 15 USD
• Daň z jízdného - z každé jízdenky osoby cestující do zahraničního přístavu
• Přístavní cla
• Kolková daň
• Celní poplatky - od 0 % do 210%, v průměru 30-35 %
• Nástupní poplatky - 150/300 USD za loď
• Spotřební daň - aktuálně uplatňovaná na alkohol, pivo a slad
• Poplatky za vývoz raků, lastur a dalších mořských plodů - 03-0,8/libru
• Přistávací poplatky
• Poplatky z kontejneru - 50 USD

Na Bahamy je zakázán dovoz následujícího zboží:

• maso, ovoce, zelenina a další věci určené, nicméně nevhodné pro lidskou spotřebu
• nevhodné či obscénní tisky, kresby, fotografie, knihy, litografie, atd.
• podvodní zbraně
• zboží s imitujícím designem měny používané na Bahamách či jinde
• kopie děl s ohledem na autorská práva s nimi spojená, pokud na to majitel práv specificky upozornil.

Omezení dovozu se týkají následujícího zboží:

• zboží dovezené za účelem podnikání - nutno předložit povolení k podnikání
• výbušniny, ohňostroje, střelné zbraně - třeba speciální povolení Policie
• vlečná vozidla či karavany užívané pro obývání, kanceláře, dílny a další účely - povolení ministra

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Předpisy upravující založení společnosti jsou The Companies Act z r. 1992, The Business Names Act, The Banks and
Trust Companies Regulation Act, The Insurance Act a The International Business Companies Act. (viz
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/).

Pro zapsání společnosti na Bahamách je třeba předložení záznamu o společnosti Všeobecnému rejstříku. Tento záznam je
třeba nechat podepsat minimálně dvěma osobami a jedním svědkem. Svědek musí podepsat a vykonat místopřísežné
prohlášení v tomto směru. Smluvní strana, která není residentem Bahamského společenství či jeho zástupce, musí získat
povolení od devizové kontroly. Takové povolení není obtížné získat. S vyplněním záznamu o společnosti je třeba zaplatit
poplatek 300 USD. Tento zápis stanoví jméno společnosti a autorizovaný objem kapitálu.

Pro zahraniční společnosti platí rovněž The Companies Act a musí rovněž Všeobecnému rejstříku předložit doklady o
založení společnosti s ověřenými razítky. Nejčastější formou registrace pro daňové účely je nicméně mezinárodní
obchodní společnost (IBC), což upravuje The International Business Companies Act. IBC je možno registrovat do 24 hodin,
v urgentních případech proces trvá pouhých 20 minut, elektronický způsob registrace byl zaveden v únoru 2003. Není
nutný minimální kapitál. Na Bahamách je v současné době registrováno na 155 tisíc IBC. Poplatek u IBC činí 330 USD při
základním jmění do 50 tisíc USD a 1 000 USD nad tuto částku.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Bahamách jsou limitovány malou rozlohou, geografickou
roztříštěností a přítomností ekonomických subjektů především z USA, které již tradičně trh marketingově zpracovávají a
mají vytvořenou nejkvalitnější informační databázi. Trh nemá žádná specifika, uzance a požadavky na propagační akce.
Marketingová politika není příliš odlišná od běžné praxe v okolních zemích Karibiku.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bahamy jsou signatářem WIPO úmluvy od ledna 1977, Pařížské úmluvy (průmyslová práva) od července 1973 a Bernské
úmluvy (Literární a umělecká díla) od července 1973.

Ve WTO jsou Bahamy zatím pouze pozorovatelem. Jednání o vstupu Baham do organizace probíhají již 15- tým rokem.
Datum vstupu stanovený na rok 2016 nebude pravděpodobně dodržen.

V rámci národní legislativy platí zákony – Industrial Property Act z r.1965 a jeho doplnění z r. 1975, The Trade Marks
Act, The Copyright Act z r. 1997 (viz http://laws.bahamas.gov.bs/cms/).

6.6 Trh veřejných zakázek

Stejně jako v okolních malých ostrovních státech v Karibiku, ani na Bahamách není režim centrálního zadávání veřejných
zakázek upraven zákonem, nýbrž se odehrává formou volného nabídkového řízení národních a hlavně mezinárodních
firem.

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

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů je nutno využívat služeb místních
advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit hrozící soudní spory smírčím řízením a vyhnout
se arbitrážím.

Je třeba dbát na řádné komerční zajištění dodávek z ČR, zejména u nových klientů a prekontraktuální výběr
nejvhodnějších a bonitních partnerů. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném zajištění návratnosti
pohledávek nehrozí větší nebezpečí finanční ztráty nebo nedobytnosti pohledávky. Trh je politicky stabilní, neexistují
signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politicko-ekonomických změnách, které by mohly
postihnout subjekty zahraničního obchodu. Doporučuje se také využívání služeb bankovních ústavů a renomovaných
auditorských společností k získávání důvěryhodných a kvalitních informací o partnerovi.

Platební morálka místních partnerů je díky dlouholetému a tradičnímu působení partnerů z USA, jakožto největších
investorů v zemi, obecně hodnocena jako dobrá. Mezinárodní ratingové agentury hodnotí trh jako spolehlivý a solidní s
dobrou platební morálkou.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba
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Obchodníci nosí formální a konzervativní stylové oblečení, nošení kalhotových kostýmů u žen v klasickém stylu je
přijatelné.

Úřední jazyk: angličtina

Státní svátky:

• Nový rok
• Good Friday (Velký pátek)
• Easter (Velikonoce)
• Whit Monday (7 týdnů po velikonocích)
• Labour Day (první pátek v červnu)
• Independence Day - 10. července - Den nezávislosti (1973)
• Emancipation Day (první pondělí v srpnu)
• Discovery Day - 12. října
• Vánoce - 25. a 26. prosince
• svátky, které připadnou na sobotu či neděli, se obvykle nahrazují v pátek či pondělí

Pracovní doba:

• ministerstva a podniky: po - pá: 9:00 - 16:00
• obchody: po - so: 10:00 - 17:00 až 18:00

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

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení
vízové povinnosti. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Baham, kteří
mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy
mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na Bahamy bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za
účelem výkonu výdělečné činnosti.

Pro zodpovězení dotazů týkajících se aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Baham jsou příslušné bahamské
orgány. Pro Českou republiku je to Vysoká komise Bahamského společenství v Londýně:

High Commission of the Commonwealth of The Bahamas

Tel.: +44 (0)20 7408 4488
E-mail: information@bahamashclondon.net

Na Bahamách nepůsobí honorární konzul zastupující ČR.

Bahamy jsou považovány za relativně bezpečnou zemi se standardní úrovní běžné kriminality.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Investor chystající se podnikat na Bahamách musí Bahamskému investičnímu úřadu (The Bahamas Investment Authority)
předložit návrh, který zahrnuje chystaný počet přijetí bahamských i nebahamských zaměstnanců. Nebahamští
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zaměstnanci potřebují pro zaměstnání na Bahamách pracovní povolení. Podnikatelé si mohou snížit procento z poplatků z
obchodní licence za každého bahamského zaměstnance přijatého na HPP během daného roku, a to až do počtu 10
zaměstnanců. Snížení se liší od 3 % za zaměstnance po 5 %, v závislosti na velikosti a ziskovosti daného podnikání.
Pracovní povolení se udělují nebahamským státním občanům rychle za předpokladu, že toto místo nemůže být obsazeno
občanem Baham. Poplatky za pracovní povolení se liší od 250 USD za pracovníka v zemědělství po 7 500 USD za pozici ve
vyšším managementu.

Na Bahamách neexistuje legislativa upravující minimálním mzdu. Podmínky zaměstnávání upravuje Fair Labour Standards
Act.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro občany ČR není smluvně upravena.

Existují dvě státní nemocnice, na ostrově New Providence/Nassau a na Grand Bahama. Státní kliniky jsou k dispozici na
New Providence, Grand Bahama a Out Islands. Zdravotní péči je nutno hradit. Za tímto účelem na Bahamách působí
místní i mezinárodní pojišťovací společnosti.
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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

Embajada de la República Checa
Ave Kohly 259, entre 41 y 43
Nuevo Vedado
La Habana, CUBA
Telefon: (+53) 78833201, 78833467
Fax: (+53) 78833596
e-mail: havana@embassy.mzv.cz
obchodně-ekonomický úsek: commerce_Havana@mzv.cz
Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost Velvyslanectví ČR v Havaně: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika (pouze konzulární působnost)
a Venezuela.

Informace a mapu s lokalizací ZÚ najdete na www.mzv.cz/havana v kapitole „Jak nás najdete“.

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

Na Bahamském souostroví není Czech Trade, Czech Invest ani CzechTourism zastoupen.

Bahamském souostroví spadá na MZV ČR do působnosti Odboru amerických států (tel. 224 18 2113) a na MPO ČR do
Odboru zahraničně ekonomických politik II (tel. 224 221 529).

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

• První pomoc/Ambulance - 352-2689 nebo 352-6735
• První pomoc/letecky - 352-2628 nebo 911
• Požární pomoc -352-8888 nebo 911
• Policie – 911

7.4 Internetové informační zdroje

• Vládní stránky - www.bahamas.gov.bs
• Centrální banka - statistiky - www.centralbankbahamas.com
• Mezinárodní investiční centrum - www.bfsb-bahamas.com
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• Bahamská obchodní komora - www.thebahamaschamber.com
• Association of International Banks and Trusts - www.aibt-bahamas.com
• The Nassau Guardian - www.thenassauguardian.com
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