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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

Jamajka, v angličtině: Jamaica.

Složení vlády k 14. květnu 2018:

• Generální guvernér - Patrick Allen
• Předseda vlády - Andrew Michael Holness
• Ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu - Kamina Johnson Smith
• Ministryně vědy, energetiky a technologií – Fayval Williams
• Ministr dopravy a hornictví – Robert Montague
• Ministr hospodářského růstu a vytváření pracovních míst – Karl Samuda
• Ministr průmyslu, obchodu, zemědělství a rybolovu – Audley Shaw
• Ministr turistiky – Edmund Bartlett
• Ministr spravedlnosti - Delroy Chuck
• Ministr národní bezpečnosti - Horace Chang
• Ministr vzdělávání, mládeže a informací – Alando Terrelonge
• Ministr zdravotnictví - Christopher Tufton
• Ministryně práce a sociálních věcí - Shahine Robinson
• Ministryně kultury, genderových záležitostí, zábavy a sportu - Olivia Grange
• Ministr financí a veřejné služby – Nigel Clarke
• Ministr místního rozvoje - Desmond McKenzie

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

Podle posledních údajů z roku 2017 žije na ostrově 2,991 mil. obyvatel. S průměrnou porodností 1, 96 děti na ženu se
počet obyvatel neustále zvyšuje, průměrný roční přírůstek je cca 0,68 %. Jamajka je ostrov mladých - 27 % obyvatel bylo v
roce 2017 mladší 15 let, největší demografickou kohortou byla věková kategorie 25-54 let, ve které v roce 2017 bylo přes
38 % lidí.

Černoši tvoří s 92 % největší skupinu obyvatel. Následují míšenci (6 %), Asiaté (0,8 %), jiné rasy (0,4 %) a nespecifikované
národnosti (0,8 %). Velká část Asiatů jsou potomky přivezených dělníků, které z Asie přivezla britská koloniální vláda, které
se po zrušení otroctví v roce 1838 nedostávalo pracovní síly.
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Nejvíce, kolem dvou třetin, je na Jamajce protestantů, především Adventistů sedmého dne. Zvláštností jsou rastafariáni,
kteří se na Jamajce rozrostli v 30. letech 20. století, a kterých na ostrově podle odhadů žije 1,1 %.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP/ obyv.
USD

5 466 5 259 5 108 5 232 4 868 5178

změna HDP, % -0,6 0,5 0,7 1 1,4 0,5

inflace, % 6,9 9,3 8,3 3,7 2,4 4,4

nezaměstnanost,
%

13,7 15 13,2 13,3 13,2 13

HDP na obyvatele se mírně zvýšilo, změna HDP má v roce 2017 hodnotu 0,5%. Inflace se od roku 2013, kdy začala klesat,
poprvé zvýšila na hodnotu 4,4%. Nezaměstnanost v posledních letech stagnuje kolem 13 %, na čemž se nic nezměnilo ani
v roce 2017.

Zdroj: Focus Economics

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

Vývoj státního rozpočtu za posledních pět let:

mil. J$ 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Příjmy a granty 411,716.1 458,101.1 486,040.8 537,069.4 590.588.4

Výdaje 418,986.8 462,988.0 502,373.7 543,056.3 586,480.6

Přebytek/deficit -7,270.7 4,886.9 -16,333.0 -5,986.9 4,107.9

Zdroj: Ministry of Finance and the Public Service
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

mil. USD 2011 2012 2013 2014

Běžný účet -2 109,8 -1 904,5 -1 314,3 -1 110,7

% HDP -14,6 -12,9 9,2 -8,0

Kapitálový účet -9,1 -26,2 -12,8 -27,6

Finanční účet 2 119 1 930,7 1 327,2 1 138,3

Zdroj: Statistiky Balance of Payments, Bank of Jamaica

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Za monetární politiku a stabilitu bankovního systému zodpovídá Bank of Jamaica, www.boj.org.jm Vydává licence
bankovním institucím a kontroluje jejich hospodaření.

K 14.8. 2017 měly platnou bankovní licenci tyto banky:

The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited
www.scotiabank.com.jm

FirstCaribbean International Bank (Jamaica) Limited
www.cibcfcib.com

Citibank, N.A.
https://www.citibank.com/icg/sa/latam/jamaica/

National Commercial Bank Jamaica Limited
www.jncb.com

First Global Bank Limited
www.firstglobal-bank.com

JN Bank Limited
www.jnbank.com

Sagicor Bank Jamaica Limited
www.sagicorbankja.com
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JMMB Bank (Jamaica) Limited (formerly JMMB Merchant Bank Limited)
www.jmmb.com

1.7 Daňový systém

Daňová sazba firem je 25%. Daň z příjmu fyzických osob je 30 %. Tzv. regulované firmy (ty, které reguluje přímo Bank of
Jamaica nebo MF Jamajky) platí sazbu 33,3 %.

Jamajka se v posledních letech snaží o provedení daňové reformy, která by vedla k přesunu větší přímého zdanění
(především práce) na nepřímé, více spotřebně zaměřené zdanění. Práh pro nezdaněné příjmy se u fyzických osob zvýšil z
592 tis. na 1,5 mil. J$ (cca 11 650 USD) ročně. Zvýšily se daně ze známek nebo z majetku a jeho převodu, snížily se dotace
na elektřinu a paliva. Vzhledem k nebezpečí nečekaných výdajů kvůli častým hurikánům musí Jamajka zvyšovat daňové
zatížení, aby měla finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů. Velikost příjmů státního rozpočtu je kolem 27 %,
zatímco u vyspělejších zemí je to často přes 35 %. To naznačuje, že existuje prostor pro zvýšení daní. Vláda tak může v
budoucnosti přistoupit k jejich zvýšení. Tomu nasvědčuje i cíl snížit poměr dluh/HDP na 96 % v roce 2020 a 60 % do roku
2026. K tomu přispívají hlavně rozpočtové přebytky, které se v posledních letech pohybují kolem 6-7 % HDP.
Jamajka uplatňuje systém podobný DPH, který označuje jako GCT, General Consumption Tax. Jeho úroveň je 16,5 % a
vztahuje se na všechny výrobní i obchodní transakce (nevztahuje se na telefonní služby, na které platí daň ve výši 25 % a
na turistické služby, na které platí 10 %). Osoby s příjmem pod 3 mil. J$ (cca 23.300 USD, květen 2018) jsou od placení
GCT osvobozeny. Tzn. že na jimi prodávané zboží a služby se GCT neuplatňuje, ale při nákupu od GCT tyto osoby
osvobozeny nejsou.
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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

mil. USD 2014 2015 2016 2017 2018

Vývozy 1 448 1 255 1 188 1 310 1 876

Dovozy 5 847 5 033 4 851 5 820 6 126

Saldo -4 399 -3 779 -3 663 -4 511 -4 250

Zdroj: statinja.gov.jm

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozy, mil. USD 2017

1. USA 589

1. EU 28 195

1. Kanada 125

1. Island 50

1. Čína 49

Dovozy, mil. USD 2017

1. USA 2 541

1. EU 430

1. Japonsko 366
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1. Čína 364

1. Trinidad a Tobago 298

2.3 Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem Jamajky jsou anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů a izotopy. Poté to
jsou minerální paliva, oleje, destilační produkty, nápoje, paliva. Na ostrov se nejvíce dovážejí potraviny, spotřební
věci, průmyslové zboží, paliva, stroje a dopravní zařízeni, stavební materiály.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jamajka má pět zón volného obchodu: Kingston, Montego Bay, Garmex, Hayes a Cazoumar. Zóna v Cazoumar patří
soukromému majiteli, v Kingstonu a Montego Bay je zóna ve vlastnictví vlády.

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

Jamajská vláda se shoduje na tom, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň.
Proto zavádějí několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi. I když byrokracie a korupce v minulosti ztěžovaly
investorům život, situace se zlepšuje. Právní systém je založen na britské tradici a vynucování kontraktů je poměrně silné.
Soudní systém není vždy příliš rychlý. Zajištění vlastnických práv k pozemkům je někdy problematické – přestože existuje
hned několik iniciativ na podporu ukončení squattingu, podle odhadů se tzv. squatting, neoprávněné používání cizích
pozemků, týká asi 20 % pozemků na Jamajce.

Jampro, jamajská organizace na podporu zahraničních investic, se snaží přilákat investory do těchto oblastí: Logistika a
infrastruktura, turismus a služby, výroba, energetika, hornictví, film (i animovaný), hudba, zemědělství a informační
technologie.

Investicím do turistiky a logistiky dominují Španělsko a Čína. Čína se má podílet na stavbě logistického hubu v
zálivu Portland Bight na jihu ostrova. Do Jamajky také investují americké firmy, které chtějí těžit z mladé
populace, hovořící anglicky a relativní blízkosti USA. Dále zde investuje Kanada a Velká Británie.

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

Jamajka nemá žádný zvláštní zákon na podporu zahraničních investic. Země je investicím otevřená, hlavní agenturou na
lákání zahraničních investorů a podporu obchodu je Jampro (www.jamaicatradeandinvest.org). Při investování do Jamajky
se zahraniční investoři často chrání doložkou, která jako soud poslední instance určuje Judicial Committee of the Privy
Council ve Velké Británii, který funguje jako odvolací soud poslední instance pro Jamajku.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace EU na Jamajce
Zástupce: Ms. Malgorzata WASILEWSKA
8 Olivier Road
PO Box 463 Kingston 8
Jamaica, W.I.
telefon: +1 876 924 6333-7
delegation-jamaica@eeas.europa

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU v říjnu 2008 podespala tzv. CARIFORUM - EU Economic Partnership Agreement, Jamajka je jedním ze signatářů
dohody. Smlouva zjednodušuje obchodní a investiční vztahy, má také výraznou složku v podobě Aid for Trade. EU se
zemím Karibiku vč. Jamajky otevřela podle principu duty-free-quota-free pro všechny produkty.

Hlavními vývozními artikly EU na Jamajku jsou stroje a dopravní zařízení, potraviny, průmyslové výrobky a
chemikálie. Jamajka do EU vyváží primárně surové materiály, potraviny a živá zvířata a průmyslové a dopravní
zařízení.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Z 11. Evropského rozvojového fondu, EDF (2014-2020), je na pomoc Jamajce vyčleněna částka 46 mil. EUR. Hlavní objem
této částky směřuje do rozvoje spravedlnosti, managementu veřejných financí a životního prostředí a změny klimatu. Ta
Jamajku jako ostrov vystavený hurikánům a bouřím zasahují obzvlášť citelně. V ekonomické oblasti se podporuje
makroekonomická stabilita a snížení kriminality.
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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

tis. EUR 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 162 273 4630 388 1551

Dovoz 1038 1072 922 1072 1384

Saldo -877 -799 3708 -683 167

Zdroj: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Výjimečný přebytek v roce 2016 byl způsoben vývozem položky 7331, tlakové nádoby, která se v předešlých letech ČR na
Jamajku nevyvážela.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz v roce 2018:

Kód zboží Název zboží tis. EUR

8481 Kohouty, ventily pro potrubí, kotle,
vany a jiné

692

7308 Výrobky ze železa nebo oceli 417

8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. 144

9026 Optické přístroje, lékařské, chirurgické
apod.

98

3304 Kosmetické přípravky, líčidla 68
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8517 Telefonní přístroje 26

2106 Potravinové přípravky 11

5901 Textilie, malířská plátna 8

8708 Části, součásti a příslušenství
motorových vozidel

3

6815 Výrobky z kamene a jiných
nerostných hmot

3

Český dovoz v roce 2018:

Kód zboží Název zboží tis. EUR

2208 Nápoje tekutiny lihové ocet 1308

8708 Karoserie (vč. kabin) motorových
vozidel

51

0901 Káva nepražená, případně zbavená
kofeinu, kávové slupky

9

8539 Elektrické žárovky nebo výbojky,
včetně žárovek pro světlomety

6

1211 Rostliny plody aj pro parfumerii
lékařství ap

4

3301 Silice rezinoidy koncentráty silic 2

3701 Výrobky fotografické a
kinematografické

2

8408 Motory pístové vznětové s vnitřním
spalováním

2

4205 Výrobky kožené sedlářské
řemenářské apod

0

4819 Papír karton lepenka a výrobky 0
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4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě návštěv českých turistů na Jamajce ZÚ nemá žádné informace ani dostupnou statistiku o jakékoliv výměně
v oblasti služeb.

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

ZÚ nejsou známy žádné české investice na Jamajce nebo české firmy, které by měly společný podnik s jamajským
partnerem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Jamajkou od roku 2014 platnou dohodu o letecké dopravě.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Jamajce rozvojovou pomoc v rámci své bilaterální rozvojové asistence.
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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

Velká vzdálenost od ČR, nevelký počet obyvatel s nižší-střední životní úrovní a téměř žádné zkušenosti českých firem s
Jamajkou vedou jen k minimální obchodně-ekonomické výměně. České zboží je na ostrově téměř neznámé. Vnitřní trh
Jamajky není příliš atraktivní pro působení českých firem pouze na jamajském trhu.

České firmy by se proto měly orientovat na sektory, v nichž je Jamajka zapojena do mezinárodního obchodu. Sem patří:

• Reality, hotelový průmysl
• Zpracování potravin na export
• Nerostné suroviny, stroje a zařízení pro těžbu surovin
• BPO, Business Process Outsourcing, hlavně pro nedaleký americký trh.

5.2 Kalendář akcí

Na Jamajce prakticky neprobíhají žádné pravidelné výstavní akce nebo veletrhy. Jedinou akcí trochu většího významu je
stavební veletrh v Montego Bay. Místní obchodníci spíše vyhledávají veletrhy mimo ostrov, velice často akce na území
Spojených států, kde mohou těžit i z přítomné jamajské komunity v USA.

23. 6. 2019 Build Expo&Conference, Montego Bay Convention Cent
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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 jamajském trhu, který je co do velikosti značně omezený, se pohybují především agenti a distributoři, kteří dodávají
přímo do jednotlivých obchodů a prodejen. Obchodní řetězec je tedy krátký, většinou jen s jedním zprostředkovatelem
mezi zahraničním dodavatelem a finálním prodejcem. Při jednání s potenciálními obchodními partnery je proto potřeba
se ujistit, že s nimi mají vybudované a funkční vztahy.

Na Jamajce je vyšší zločinnost než třeba u nás a to se promítá i do obchodních vztahů. České firmy by měly zdůrazňovat
svoji serióznost a dlouhou dobu fungování, aby se místní zástupce při začátku podnikání cítil komfortně a bezpečně. Je
časté, že chce dodavatele navštívit u něj doma, aby se osobně přesvědčil o fungování firmy a její poctivosti.

Nejlepší reputaci na trhu mají americké produkty a zboží. To je dáno především kulturními aspiracemi mnoha Jamajčanů,
kteří Spojené státy obdivují a také početnou jamajskou komunitou, která zásobuje svoje příbuzné a blízké americkými
výrobky. Zároveň je to také dáno geografickou blízkostí obou trhů. Evropské a hlavně japonské zboží se občas bere jako
levnější alternativa k dovozům z USA. Při vyjednávání o ceně je vhodné vzít jako referenční bod cenu stejného amerického
zboží a při argumentaci o ceně srovnat svoje zboží s tímto produktem (stejná kvalita za nižší cenu, vyšší cena za vyšší
kvalitu apod.).

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

Podle různých mezinárodních srovnání je celní zatížení dovozů na Jamajce mezi těmi vyššími, při srovnání s jinými zeměmi
světa (podobně jako třeba Nigérie nebo Indie). V posledních letech se objevily iniciativy zavést elektronický obchodní
systém (Jamaica electronic Trade System), momentálně však webové stránky již nefungují, tudíž není jasné, zda se tato
iniciativa naplnila. O dovoz zboží se stará Jamaica Customs Agency: https://www.jacustoms.gov.jm/.

Informace o dováženém zboží se deklaruje na formuláři C 86 - http://bit.ly/2nqrWNg Pověření k zastupování jinou
právnickou osobou se potvrzuje na formuláři C 73: http://bit.ly/2nW5JKH

Protože Jamajka se prezentuje jako země vhodná pro operace, spojené s dočasným dovozem do zóny volného obchodu,
zhodnocením v zóně a následným vývozem, je dobré znát informace o formalitách s tímto spojených. Hodnota
dočasného dovozu a hodnoty přidané na Jamajce se předkládá na formuláři C84 nebo C 85 (podle zvolené metody

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Jamajka

13/19 http://www.businessinfo.cz/jamajka © Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

https://www.jacustoms.gov.jm/
http://bit.ly/2nqrWNg
http://bit.ly/2nW5JKH
http://www.businessinfo.cz/jamajka


výpočtu těchto hodnot): http://bit.ly/2nquBX9 a http://bit.ly/2olNAa8

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podnikatel se musí rozhodnout, jestli si založí “business” nebo “company”. První forma se nejčastěji volí při samostatném
podnikání jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, ta druhá se nejvíce podobá českému s.r.o. nebo a.s. s neveřejně
obchodovanými akciemi. Business se zřizuje podle Business Names Act, company se zakládá podle Companies Act.

Firmy zakládající podnikání na Jamajce se musí registrovat na Office of Companies Registrar, která potom poskytne
všechny oficiální dokumenty, jako např. Potvrzení o zapsání do rejstříku.

Při zakládání ‘Company’ se vyplňuje formulář BRF1 „Super form“, který pro nové přihlášky nahrazuje BN1 a BN2. Je nutné
doložit potvrzení o místu bydliště (na Jamajce), třeba potvrzením o vlastnictví domu nebo předložením nájemní smlouvy.

Založení ‘Business’ trvá déle a je potřeba učinit více kroků. Vyplňuje se formulář 1A nebo 1B, posledním slovem v názvu
firmy musí být ‘Ltd.’ (limited, zhruba odpovídající našemu s.r.o.). Adresa firmy musí být na Jamajce. Formulář 1A je potřeba
nechat potvrdit na Stamp Duty and Transfer Tax Department. Tento požadavek již už není povinný, vzhledem k tomu že
tato služba je nyní poskytována Companies Office of Jamaica. Při splnění těchto podmínek je vydán do 4 pracovních dnů
Certificate of Incorporation, který je potvrzením o legálním statutu firmy.

Celá procedura stojí cca 24 tis. JMD v legálních poplatcích, při využití právníka se náklady samozřejmě zvyšují.

K podnikání na Jamajce je potřeba získat několik čísel, které firmu identifikují v obchodním a úředním styku: TRN,
Taxpayer Registration Number (vydává Collector of Taxes), NIS, National Insurance Scheme a GCT, General Consumption
Tax. U některých firem může být vyžadován TCC, Tax Compliance Certificate jako důkaz, že všechny platby probíhají
v pořádku.

Podle různých srovnání patří Jamajka mezi země, kde je založení firmy relativně jednoduché a rychlé. Jednotlivé, výše
uvedené, kroky se většinou vyřizují v řádu několika dní. Vláda Jamajky také podporuje činnost Jamaica Business
Development Corporation, www.jbdc.net, která se nabízí, že začínajícím podnikatelům pomůže v začátcích jejich
podnikání na ostrově.

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

Malá velikost vnitřního trhu a nepříliš velká kupní síla obyvatel dělají z Jamajky nepříliš zajímavý trh pro vytváření vlastní
originální reklamy, např. pro TV kanály. Ty navíc často operují na hranici legálnosti, a proto nenabízejí příliš atraktivní
podmínky pro velké zahraniční zadavatele reklamy. Velká část zahraničních firem proto na Jamajce využívá TV reklamy
pro jiné trhy, např. pro USA nebo jiné země Karibiku.

S ohledem na výše uvedené nejsou ceny za reklamu a propagaci na Jamajce příliš vysoké. Místní reklamní agentury se
většinou omezují na tiskoviny a billboardy. Využití direct marketingu se však dostává do popředí, a to především direct
mailing and telephone marketing. Network marketing byl v poslední době taktéž úspěšný. Sociální sítě začínají být
populární.

Jamajčané nejčastěji navštěvují zahraniční veletrhy a výstavy, protože na nich mohou navštívit i firmy, které ještě na
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ostrově nejsou a porovnat jejich zboží s tím co se jim nabízí. V roce 2018 se konal veletrh Expo Jamaica, zaměřený na
jamajské produkty a služby. V roce 2019 se bude ve dnech 29. – 31. 1. konat 2019 Carribean Travel Marketplace.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Jamajka je členem Světové organizace duševního vlastnictví, měla by se tedy řídit všemi dohodami a usneseními, na
kterých se shodli a podepsali je členové WIPO. Laxní přístup k vynucování práv majitelů duševního vlastnictví ale vede k
tomu, že Spojené státy, ve svém přehledu Special 301 zařadily ostrov na seznam Watch List mezi země, které mají
dlouhodobé potíže a kde autority nedostatečně bojují s porušováním autorských práv. V roce 2018 zůstává Jamajka stále
na seznamu. USA stále naléhá na Jamajku, aby poskytla adekvátní a efektivní ochranu patentů a aktualizovala Patent and
Designs Act, který je už několik let přezkoumáván. S USA má Jamajka podepsánu dohodu o vynucování práv duševního
vlastnictví.

Na Jamajce funguje vládní agentura Jamaica Intellectual Property Office (www.jipo.gov.jm). Ta slouží podnikatelům jako
místo pro registraci a ochranu jejich práv.

Specifikem Jamajky a dalších karibských států je velké množství nelegálního obsahu ve vysílání kabelových
televizí. V dubnu 2015 vláda označila za nelegální obsah na 98 TV stanicích a přikázala je do srpna 2015 zavřít
nebo uvést do pořádku. I přes počáteční úspěch v podobě uzavření několika desítek TV kanálů se implementace
tohoto nařízení zadrhla a postupuje velmi pomalu. Na Jamajce se tak stále vysílá velké množství obsahu TV
vysílání nelegálně.

6.6 Trh veřejných zakázek

Jamajka v roce 2015 schválila nový Public Procurement Act, který měl nahradit National Contracts Commission novou
Public Procurement Commission s rozšířenými pravomocemi. Stále není jisté, jestli se nový zákon dočkal nějaké praktické
realizace, webové informace ministerstva financí, které za něj zodpovídá, nedávají jasnou informaci. U většiny tendrových
řízení musí zájemce o předložení nabídky předložit platný Tax Compliance Certificate.

Vyhlášené tendry se publikují na webové stránce: www.procurement.gov.jm

Protože je Jamajka malá země, účastní se většiny veřejných tendrů stejné stavební, IT a jiné domácí firmy. Pro
zahraničního dodavatel je velice obtížné vyhrát tendr bez místního zavedeného a známého zástupce, který pro nakupující
organizaci představuje záruku kvality a dodání zboží a služeb v očekávané kvalitě.

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

Jamajský právní systém je založen na systému přejatém z Velké Británie a je tedy právem zvykovým. Čtyř úrovňový soudní
systém má jako nejvyšší autoritu Odvolací soud (Court of Appeal). Nejvyšší soud (Supreme Court) projednává také
obchodní případy, drobnější kauzy s menší finanční hodnotou se projednávají u místních soudů, zvaných Resident
Magistrate Court. Případy velké hodnoty nebo určitého významného dopadu na fungování země se mohou dostat až k
Soudní komisi Soukromé rady Spojeného království (Judicial Commitee of the Privy Council). V letech 2014-15 byla
zahájena iniciativa s touto možností skoncovat a všechny případy řešit pouze na území Jamajky. Strana práce, která je
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proti této myšlence, ale zatím blokuje případnou změnu této dlouholeté praxe.

Investiční případy se mohou projednávat u CCJ, Carribean Court of Justice, který je místem pro tyto případy, pocházejících
ze zemí dohody CARICOM (Antigua a Barbuda, Barbados, Bahamy, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka,
Montserrat, Saint Kitts a Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago). CCJ sídlí v Trinidadu a
Tobagu.

V urovnání sporů včetně těch obchodních se od roku 1994 angažuje DRF, Dispute Resolution Foundation. Jde o
soukromou organizaci, která se prostřednictvím mediace snaží zlepšit vymahatelnost a rychlost projednávání sporů.
Nabízí služby i v oblasti arbitráže. Ač jsou jamajské soudy obecně považovány za spravedlivé, bývají někdy pomalé, velké
obchodní případy se mohou projednávat i déle než deset let. Za těchto podmínek může být dohoda na arbitrážním řešení
případných sporů vhodným způsobem, který stojí za to zakomponovat do obchodní nebo investiční smlouvy mezi
českými a jamajskými partnery.

Jamajku má státní exportní pojišťovna EGAP v souladu s Konsenzem OECD umístěnou ve skupině 6, tedy považuje zemi
za pojistitelnou, nicméně stále velmi rizikovou (stejně jako třeba Guyanu). Zločinnost a korupce jsou největšími riziky
místního trhu, s nimiž se musejí zahraniční firmy a investoři vypořádat.

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

Jamajčané mají pověst nekonfrontačně zaměřených lidí, kteří se vyjadřují přímo a nezajímají se o přílišné detaily. Většinou
se nebojí přijímat nové věci a novinky. Nemají rádi tlak na uzavření dohody. Raději uzavírají dohody pomaleji a nenuceně.
Na první jednání by se měl Evropan obléct formálně, mít na sobě vhodný oblek nebo kostým, při dalších jednáních je
možné formálnost potlačit, vždy ale s ohledem na oděv partnera. Je důležité být profesionální a taktní. S postupem času a
s rostoucí vzájemnou důvěrou se zvyšuje počet drobných fyzických kontaktů mezi obchodními partnery. Smlouvání a
vyjednávání je běžné. Přesnost je důležitá, avšak není neobvyklé, že samotní Jamajčané chodí pozdě.

Rozvětvené rodiny mají přednost před obchodními partnery, cizinec musí vždy počítat s preferencí rodinných nebo
náboženských událostí před obchody (Jamajka má největší počet kostelů na 1.000 obyvatel na světě). Největší zastoupení
mají anglikáni, baptisté a metodisté.

Oficiálním jazykem je angličtina, je však možné se setkat i s anglickým nářečím Patois. Na rozdíl od jiných anglicky
hovořících zemí není běžné partnery hned oslovovat křestním jménem, raději zpočátku používejte “Mr. XY” nebo “Ms. XY”.
Statut je pro obyvatele ostrova velice důležitý, často se vedoucí pracovníci v hovoru jiných označují jako ‘bossman’ nebo
‘bosswoman’.

Svátní svátky v roce 2019:

• Nový rok, 1.1.
• Popeleční středa, 6.3.
• Velký pátek, 19.4.
• Velikoniční pondělí, 22.4.
• Den práce, 23.5.
• Den emancipace, 1.8.
• Den nezávislosti, 6.8.
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• Den národních hrdinů, 21.10.
• Vánoce, 25.12.
• Boxing Day, 26.12.

Jamajka má uzákoněnou 40-hodinovou pracovní dobu, kde sobota a neděle nejsou brány za automatické dny pracovního
klidu a při práci v těchto dnech tedy zaměstnancům nenáleží právo na příplatek za práci o víkendu. Podle různých zdrojů
se často pracovní doba nedodržuje, hlavně v hotelech má být běžnou praxí nařízení práce přes čas bez vyplácení
příplatků.

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

Občané ČR nepotřebují do 30 dnů strávených na Jamajce cestovní vízum.

Jamajka má jednu z největších měr kriminality na světě, každý návštěvník by měl tedy přistupovat k cestování a pohybu s
mírou opatrnosti. V turistických rezortech je bezpečně, při pohybu po městě se doporučuje nenosit viditelné cenné
předměty, vyhýbat se cestování v přeplněných autobusech veřejné dopravy. Nedoporučují se večerní procházky po pláži.
Cizinci by se měli mít na pozoru před pouličními prodejci marihuany a jiných látek, kteří jsou při odmítnutí koupě někdy
agresivní. Ženy by se neměly pohybovat samostatně, případy napadení nebo znásilnění nejsou výjimečné.

Mezi oblasti, kam se nedoporučuje chodit, jsou v Kingstonu Cassava Piece, Tivoli Gardens, Trench Town, Arnett
Gardens a Mountain View, v Montego Bay Norwood, Clavers Street, Hart Street, Rose Heights, Canterbury and
Flankers, dále Negril a Ocho Rios.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Každý cizinec, který chce pracovat na Jamajce, musí být držitelem platného víza. Ještě před vstupem do země by měl
obdržet pracovní povolení (‘work permit’), které vydává jamajské Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dohled nad
dodržováním pracovních předpisů ze strany cizinců má PICA, Passport, Immigration and Citizenship Agency.

Cizinci by měli mít pracovní povolení neustále u sebe a na vyzvání je předložit policii nebo jiným orgánům, které
o jeho předložení požádají. Pokud cizinec povolení u sebe nemá, měl by se do tří dnů dostavit na úřad, který od
něj povolení vyžadoval, a předložit platné povolení.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní systém na Jamajce poskytuje o hodně nižší standard než evropské zdravotnictví. I když v každé části ostrova je
nějaká nemocnice, plnou šíři zdravotní péče dokáží poskytnout jen nemocnice Bustamante Hospital for Children a
University Hospital West Indies, obě v Kingstonu.

Důrazně se doporučuje mít uzavřené mezinárodní cestovní pojištění. I v tom případě ale soukromé kliniky, které
bývají lépe dostupné a vybavené než státní zařízení, často vyžadují platbu v hotovosti předem.
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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

Velvyslanectví ČR v USA je příslušné pro Jamajku:

Velvyslanectví ČR v USA
Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom, NW
Tel.: +1 202 274 9100
Fax: +1 202 966 8540
www.mzv.cz/washington

Honorární konzulát – Kingston
Vedoucí úřadu: James Mark JOSEPH
King Street 93, Kingston
Tel: +01 876 922 6192, +01 876 922 4903
Fax: +1 876 948 84 76
E-mail: kingston@honorary.mzv.cz jm@josephsja.com

Časový posun: -6 hod v době zimního času, -7 hod v době letního času

Provozní hodiny úřadu: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 10:00 - 15:00

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, odbor Amerik – AMER
tel. na sekretariát - +420 224 182 113
e-mail: amer@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sekce EU a zahraničního obchodu
odbor zahraničně ekonomických politik II
tel. +420 224 852 028
e-mail: ozep-mimoevropske-staty@mpo.cz

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
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• Policie - 119
• Záchranná služba a hasiči - 110
• Informace o počasí, nebezpečí hurikánů - 116
• Ohlášení zločinu - 311

7.4 Internetové informační zdroje

• Předseda vlády http://opm.gov.jm
• Ministerstvo zahraničních věcí a zahraničního obchodu http://mfaft.gov.jm/wp/
• Ministerstvo financí a veřejné správy http://www.mof.gov.jm
• Ministerstvo průmyslu, obchodu, zemědělství a rybolovu http://www.miic.gov.jm
• Ministerstvo národní bezpečnosti http://www.mns.gov.jm
• Ministerstvo spravedlnosti http://moj.gov.jm/laws
• Ministerstvo školství, mládeže a informací http://www.moe.gov.jm
• Ministerstvo vědy, energetiky a technologií http://www.mstem.gov.jm
• Ministerstvo místní správy a rozvoje komunit http://www.localgovjamaica.gov.jm
• Ministerstvo dopravy a hornictví http://www.mtw.gov.jm
• Ministerstvo kultury, genderových záležitostí, zábavy a sportu http://mcges.gov.jm
• Ministerstvo turistiky http://www.mot.gov.jm
• Ministerstvo zdravotnictví http://moh.gov.jm
• Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mlss.gov.jm

Hlavní online média:

• Jamaica Observer http://www.jamaicaobserver.com
• The Gleaner http://jamaica-gleaner.com
• The Star http://jamaica-star.com
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