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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

Název státu:
• Jordánské hášimovské království (česky)
• Al-Mamlaka al-urduníja al-hášimíja (arabsky)
• The Hashemite Kingdom of Jordan (anglicky)
• Rozloha: 89 342 km

2

• Hlavní město: Ammán (4 mil. obyvatel, hustota 3 143 lidí na kilometr čtvereční (8 140 km
2
)

• Úřední jazyk: arabština, používání angličtiny je rozšířené
• Státní svátek: 25. květen (výročí vyhlášení nezávislosti v r. 1946)
• Vznik státu: nezávislost 25. 5. 1946, po připojení části Palestiny (tzv. Předjordánska) byl v prosinci 1948 vyhlášen

vznik Jordánského hášimovského království
• Státní zřízení: konstituční monarchie
• Země se člení na 12 provincií, tzv. „governorátů".
• Hlava státu: král Abdulláh II. bin al-Husajn (Abdullah II. bin Al-Hussein), na trůn nastoupil 7. února 1999
• Peněžní jednotka: jordánský dínár (JD)=1000 filů; 1 USD=0,71 JD (fixní kurz), 1 EUR = 0,77 JD
• Navázání dipl. styků: s ČSSR 11. 4. 1964
• Velvyslanec ČR: JUDr. Josef Koutský, pověřovací listiny předal 29. 11. 2018
• Velvyslankyně Jordánska: Lina Al Hadid, sídlící ve Vídni, předání pověřovacích listin se uskutečnilo 19. 06. 2019

Informace o Jordánsku:

Složení vlády (dekret ze dne 07. 11. 2019):

Prime Minister and Minister of Defense
Dr. Omar Al-Razzaz
Tel: 464 - 1211 Fax: 464 - 2520 Website: www.pm.gov.jo

Minister of Higher Education and Scientific Research
Dr. Mohyee Aldeen Touq
Tel: 534 - 7671 Fax: 533 - 7616 Website: www.mohe.gov.jo
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Minister of Education

Dr. Tyseer Nueimi

Tel: 560 - 7331 Fax: 566 - 6019 Website: www.moe.gov.jo

Minister of Finance
Dr. Mohammad Al Ississ
Tel: 560 - 7191 Fax: 568 - 4692 Website: www.mof.gov.jo

Minister of Foreign Affairs and Expatriates
Mr. Ayman Al Safadi
Tel: 464 - 4311 Fax: 465 - 0859 Website: www.mfa.gov.jo

Minister of Industry, Trade and Supply
Dr. Tariq Mohammad Hammouri
Tel: 566 3774 Website: www.mit.gov.jo

Minister of Interior
Mr. Salameh Hammad
Tel: 569 - 1141 Fax: 560 - 6908 Website: www.moi.gov.jo

Minister of Justice
Dr. Bassam Samir Talhouni
Tel: 465 - 3533 Fax: 464 - 3197 Website: www.moj.gov.jo

Minister of Public Works and Housing

Eng Fallah Abdullah Al Amoush

Tel 585 - 0470 Fax 585 - 7590 Website www.mpwh.gov.jo

Minister of Local Administration
Eng. Walid Masri

Website: www.moma.gov.jo

Minister of Planning and International Cooperation

Dr. Wissam Al Rababdi
Tel: 464 - 4466 Fax: 464 - 9341 Website: www.mop.gov.jo

Minister of Social Development
Mrs. Basma Mousa Ishaqat
Tel: 593 - 1518 Fax: 560 - 7519 Website: www.mosd.gov.jo
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Minister of Tourism and Antiquities

Mrs. Majd Mohammad Shweikeh
Tel: 464 - 2311 Fax: 464 - 8465 Website: www.mota.gov.jo

Minister of Transport
Dr. Khalid Saif
Tel: 551 8111 Website: www.mot.gov.jo

Minister of Water and Irrigation
Eng. Raed Muzaffar Abu Al-Saud
Tel: 563 - 3100 Fax: 568 - 0075 Website: www.mwi.gov.jo

Minister of Labour
Mr. Nidal Bataineh
Tel: 569 - 8186 Fax: 566 - 7193 Website: www.mol.gov.jo

Minister of Health
Mr Saad Jaber
Tel: 566 - 5131 Fax: 566 - 5131 Website: www.moh.gov.jo

Minister of Agriculture and Minister of Environment

Dr. Saleh Ali Al-Kharabsheh
Tel: 556 – 0113 Fax: 556 – 0288 Website: www.moa.gov.jo

Minister of Awqaf and Islamic Affairs
Dr. Mohammad Al Khlaileh

Tel: 566 - 6141 Fax: 560 - 2254 Website: www.awqaf.gov.jo

Minister of Digital Economy and Entrepreneurship
Eng. Muthanna Gharaibeh
Tel: 550 2530, Website: www.moict.gov.jo

Minister of Youth
Dr. Fares Breizat
Tel: 560 - 4701 Fax: 560 - 4717 Website: www.moy.gov.jo

Minister of Culture

Mr. Basim Tweissi

Tel: 569 - 6598 Fax: 569 - 6218 Website: www.culture.gov.jo
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Minister of Energy and Mineral Resources
Eng. Hala Adel Zawati
Tel: 586 - 3326 Fax: 586 - 5714 Website: www.memr.gov.jo

Minister of Political and Parliamentary Affairs and Minister of State
Eng. Musa Maaytah
Website: www.moppa.gov.jo

Minister of State for Media Affairs
Mr. Amjad Adaileh
Website: www.msma.gov.jo

Minister of State for Legal Affairs
Mr. Mubarak Abu Yamin
Website: www.msla.gov.jo

Minister of State for Institutional Performance Development

Mrs. Yasera Ghosheh

Tel: 464 - 1211 Fax: 464 - 2520 Website: www.pm.gov.jo

Minister of State for Prime Ministry Affairs

Mr. Sami Daoud

Tel: 464 - 1211 Fax: 464 - 2520 Website: www.pm.gov.jo

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

• Počet obyvatel: 10,203.134 miliónů (odhad OSN 3/2020), z toho 746 506 syrských uprchlíků
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• Růst populace: cca 3,05 %
• Další velká města: Irbid (870 tis.), Zarqa (730 tis.), Salt (360 tis.), Mafraq (235 tis.)
• Obyvatelstvo: převážně arabské (97 %), cca 65 % arabského obyvatelstva je palestinského původu
• Náboženství: státním náboženstvím je islám sunnitského směru (94 % obyvatel), cca 4 % křesťané, 2 % šíité a

drúzové.

Z celkové populace asi 10 203,134 miliónů tvoří Jordánci přibližně 7 miliónů. Syřané tvoří 47 % nejordánské populace žijící
v království a 12 % celkové populace. Z celkového počtu 746 506 Syřanů v království jich žije 495 000 v governorátu
Ammán.

Podle UNHCR bylo v roce 2019 Jordánsko také hostitelem žadatelů o azyl a uprchlíků z jiných zemí, včetně 67 500
Iráčanů, 14 600 Jemenců a 6 100 Súdánců.

V roce 2019 úřady pokračovaly ve zlepšování podmínek života a obživy syrských uprchlíků poskytováním nových legálních
pracovních příležitostí a zlepšením sektoru vzdělávání. Od roku 2016 do srpna 2019 úřady práce vydaly nebo obnovily
153 535 pracovních povolení pro Syřany.

Z celkové populace je 35,3 % populace mladší 15 let. Z dospělé populace je 35 % ekonomicky aktivní a 65 % ekonomicky
neaktivní (29 % studentů, 52 % manželky v domácnosti, 11 % má jiný vlastní příjem, 6 % je zdravotně postižených).
Průměrný věk v Jordánsku je 23,8 let, čímž je Jordánsko jednou z nejmladších zemí na světě. Ve městech žije asi 72 %
populace.

Průměrná délka života mužů po narození je 78,7 let, zatímco délka života žen po narození je 81,5 let.

V důsledku krize v Sýrii žije v Jordánsku asi 746 506 Syřanů, z nichž 83,4 % žije mimo tábory v městských oblastech.
Celkem 16,6 % uprchlíků žije ve třech táborech: Azraq, Zatari a Emirati Jordanian.

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.

2015 2016 2017 2018 2019

Nominální HDP
(mld. USD)

37,81 38,65 39,46 40,21 40,98

HDP/ob. (USD) 4 782 5 260 5 178 4,012 4,018

Růst HDP % 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

Míra
nezaměstnanosti
%

14,6 15,3 18,5 18,7 19,6

Míra inflace % 0,9 2,1 3,3 4,5 4,6
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Zdroj: Světová banka, Central Bank of Jordan

V roce 2019 vývoj jordánské ekonomiky nepřinesl zlepšení ekonomických ukazatelů. Hospodářský růst stagnoval v
kontextu vnitřních problémů a regionálních konfliktů. K 31. září 2019 se přímé zahraniční investice zvýšily o 203,2 mil. USD
v porovnání s předchozím rokem. Ve srovnání se schodkem běžného účtu 212,3 mil. USD ze září 2018 zaznamenal běžný
účet v září 2019 schodek 128,8 mil. USD.

Tlak na jordánské hospodářství se zvýšil, zejména v důsledku rozpočtových nákladů. Výdaje na vojenské účely dosáhly v
roce 2019 1,7 miliardy USD. Výdaje na bezpečnost představují 31,2 % celkových výdajů, za 1-9/2019 byl proti
předchozímu roku nárůst o 6 %. Dovoz zdrojů pro výrobu energie do Jordánska pokrývá 96 % energetické potřeby země,
jedná se o dovoz ropy a zemního plynu ze sousedních zemí Blízkého východu.

Růst inflace na konci roku 2019 byl 4,6 %. Podle statistického úřadu dosáhla míra nezaměstnanosti v Jordánsku koncem
roku 2019 výše 19,6 %. Podle zpráv ekonomického tisku nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 35 %. V říjnu 2019
ministerstvo práce uvedlo, že vláda vytvoří 30 026 nových pracovních míst.

Jordánský státní dluh koncem roku 2019 dosáhl 39,34 mld. USD, což představuje 96,4 % hrubého domácího produktu.

Národní energetická společnost (NEPCO) stále eviduje kumulované dluhy cca ve výši 5,5 miliardy dinárů, což představuje
kolem 120 miliónů dinárů ročně jako náklady dluhové služby a úroků z půjček.

Jordánsko se snaží přilákat investory velkých objemů tím, že jim uděluje občanství. Je patrná snaha udržovat přátelské
vztahy s mezinárodními institucemi (WB, OECD, EIB, aj.) a dalšími sponzory. Stále jsou hledány i další zdroje u tradičních
donorských zemí vyspělí Evropy či zemí Zálivu.

V roce 2019 Jordánsko provedlo strukturální reformy a zavedlo nová nařízení pro finanční transakce, jako je evidence
platební neschopnosti, digitální platby a veřejné zakázky. Jordánsko se stalo jednou z 20 nejúspěšnějších zemí ve zprávě
Světové banky Doing Business za rok 2019. Jordánsko ve zprávě WB postoupilo na 75. místo ze 104. místa v hodnocení
z předchozího roku.

Jordánsko se zařadilo mezi deset nejaktivnějších zlepšovatelů v implementaci opatření ke zlepšení podnikatelského
klimatu ve světovém žebříčku Světové banky ze začátku roku 2020.

Poprvé je Jordánsko ve výroční zprávě WB zařazeno mezi přední reformátory podnikového klimatu v regionu MENA se
třemi hlavními reformami: zavedení nového zákona o zabezpečených transakcích, změna zákona o úpadku a zavedení
jednotného a moderního zajištění registrací plateb.

Jordánsko i nadále čelí vnějším regionálním výzvám. V roce 2019 bylo hostitelem více než 657 000 syrských uprchlíků a
více než 90 000 uprchlíků jiných národností. Krize v sousední Sýrii a Iráku způsobila příliv uprchlíků, vyšší náklady na
zdravotnictví a vzdělávání a narušení obchodních cest. Regionální nejistota a snížená vnější pomoc budou i nadále v
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krátkodobém a střednědobém horizontu znamenat tlak na Jordánsko.

Reálný růst HDP v roce 2019 dosáhl 1,9 %. Dlouhodobý slabý ekonomický růst se odráží ve zvýšených ukazatelích
nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2019 dosáhla 19,6 % ve srovnání s 18,7 % za rok 2018.
Nezaměstnanost je mohem vyšší mezi ženami, mládeží a absolventy vysokých škol.

Pokud jde o fiskální schodek, údaje za září 2019 ukazují, že konsolidace je náročná v důsledku skluzu domácích příjmů a
nepružnosti při omezování výdajů. Údaje za 1 - 9/2019 uvádějí fiskální schodek 2,8 % HDP, což je více než ve stejných
obdobích v letech 2018 a 2017.

Jordánská platební bilance vykazuje určité zlepšení díky omezení nákladů na dovoz, a také v důsledku poklesu
mezinárodních cen ropy. Růst vývozu vykazuje mírný nárůst; příjmy z cestovního ruchu v roce 2019 byly výrazné, ale tok
PZI klesá. Stabilita jordánského hospodářství závisí na jeho přístupu na mezinárodní trhy a na realizaci mnohostranných a
dvoustranných závazků přijatých na jeho podporu.

Celkově za rok 2019 prokázalo Jordánsko lepší výsledky v oblasti placení daní, získávání elektřiny a ve vyřizování
stavebních povolení.

Pokud jde o nové daňové zákony, je třeba zmínit zákon č. 38 o dani z příjmu, který vstoupil v platnost 1. ledna 2019.
Zdanitelný příjem z jordánských zdrojů je lépe kontrolován, byly sníženy sazby daně z příjmu právnických osob pro
průmyslové sektory na období do r. 2023. Sazba je 15% pro rok 2019 (10 % pro farmaceutické a oděvní společnosti) a
zvyšuje se každoročně, až v roce 2023 dosáhne 20 %.

Zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru byl v r. 2019 schválen parlamentem, cílem je zajistit finanční
prostředky na veřejné projekty a provádět je způsobem, který přináší přidanou hodnotu. Cíl je budovat infrastrukturu a
zajistit rehabilitaci, provoz a údržbu veřejných zařízení.

Do konce roku 2019 vyrábělo Jordánsko 1 130 MW energie z obnovitelných zdrojů energie, což představuje asi 11 %
celkových požadavků na elektřinu. Dle Ministerstva energetiky a nerostných zdrojů bude do roku 2021 instalovaná
kapacita více než zdvojnásobena na 2 400 MW. Předpokládá se zvýšení produkce elektřiny z ropných břidlic, čímž se zvýší
energetická soběstačnost země.

Podle jordánského ministerstva financí byl za rok 2019 podíl hlavních průmyslových odvětví na tvorbě HDP za období
1-9/2019 následující: finanční sektor 26 %, vládní služby 20 %, turistika 19 %, průmyslová výroba 11 %, stavebnictví a důlní
průmysl po 3 %, zemědělství 2 %. HDP produkovaný v zemědělství se zvýšil na 356 miliónů JD (4,6 %), ve stavebnictví
vzrostl na 252 milióny JD (3,2 %), v průmyslové produkci se snížil na 151 miliónů JD (-19,4 %), v dopravě se zvýšil na 648
miliónů JD (8,3 %) a ve službách se zvýšil na 1732 milióny JD (6,7 %).
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V roce 2019 došlo ke zjednodušení přístupu k půjčkám a zlepšení kvality služeb pro investory. Podle delegace EU se
půjčky soukromému sektoru v prosinci roku 2019 zvýšily o 4,3 % na 25 822,30 miliónů JD.

Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor's (S&P) vydala pro rok 2019 nové ratingové hodnocení pro
Jordánsko, ve kterém je rating Spojeného království “B +“ a je zachován stabilní výhled do budoucna. Zpráva se opírala o
několik faktorů, z nichž nejdůležitější byly schopnost vlády pokračovat v posilování finančních podmínek po přijetí balíčku
finančních reforem a očekávaného snížení poměru dluhu k HDP do konce roku 2022.

Od otevření hraničního přechodu Jaber/Nassib v polovině října roku 2018 se podle UNHCR vrátilo přibližně 153 000
syrských uprchlíků do Sýrie. Mnozí syrští uprchlíci v Jordánsku dávají přednost nevrátit se do Sýrie kvůli riziku odvodů pro
syrské muže do armády.

V prosinci 2019 bylo podepsáno několik dohod na podporu obchodu s Irákem, které přispívají k rozvoji vývozních kapacit
prostřednictvím jižních přístavů a rozšíření iráckého plynovodu do Jordánska, jakož i k vybudování alternativního nového
ropovodu. Obě země se dohodly na zásobování Jordánska z Iráku ropovodem z Basry do Aqaby s kapacitou asi 10 000
barelů ropy denně. Jordánsko a Irák v roce 2019 podepsali celkem šest dohod v oblasti energetiky, průmyslu, obchodu,
zemědělství, dopravy a ICT.

Lze konstatovat, že nedostatky v infrastruktuře brání jordánské ekonomice zabránit dopadům regionální bezpečnostní
krize. Dalšími překážkami jsou nadměrná byrokracie a protichůdné právní předpisy, které dostatečně nezohledňují
potřeby investorů. V zemi existuje více než 200 různých obchodních předpisů a omezení. Existuje i latentní riziko
teroristických útoků.

V listopadu 2019 jednala v Jordánsku delegace MMF, jejíž hodnocení bylo následující: inflace je velká, deficit rozpočtu je
enormní, růst nedostatečný, velká nezaměstnanost. Nutno usnadnit fungování podniků, udělat strukturální reformy v
energetice, zlepšit dopravu a podnikatelské prostředí, zajistit fiskální transparentnost. Dělat strukturální reformy s
dopadem na růst, ale ne reformy náročné na náklady. Snížit počet daňových výjimek. Dle MMF je monetární politika JO
dobrá a řešení problémů je možné.

Výsledkem jednání byla dohoda o vytvoření fondu se zaměřením na podnícení růstu. Nová dohoda s MMF má zajistit
vázané zvýhodněné granty a půjčky s preferenčními výpůjčními úroky, aby se usnadnilo roční splácení dluhu potřebné ke
snížení poměru dluhu k HDP. Jordánsko se zavázalo ke snížení chronického fiskálního deficitu.

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

Jordánský státní rozpočet je vždy deficitní: deficit státního rozpočtu dle disponibilních údajů za 1-10/2019 dosáhl 134.40
miliónů JD. Za rok 2019 vzrostly výdaje rozpočtu o 957 miliónů JD a zisky o 1187.30 miliónů JD (Zdroj DEU Ammán)

Státní rozpočet na rok 2019 byl schválen parlamentem v následujícím znění: celkové výdaje 9.255 miliard JD (tj. proti roku
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2018 byl schválen nárůst o 437 miliónů
JD). Příjmy 8. 610 miliard JD (příjmy se zvýšily o 14,8 % oproti roku 2018). Saldo - deficit dosáhl 645 miliónů JD. Příjmy
byly podpořeny novým daňovým zákonem, který předpokládal zvýšení daní o 200 miliónů JD ročně.

Největší položky v rozpočtu představují platy centrální vlády (42,1 %), sociální benefity včetně důchodů (14,4 %) a splácení
úroků (11,2 %).

Deficit rozpočtu je v Jordánsku chronický a je způsoben velkou spotřebou na přebujelou státní správu (platy úředníků).
Záporný rozpočet je dlouhodobě také výsledkem nákupů pro vojenský sektor. (www.tradingeconomics.com)

Za období 1-10/2019 se celkové zahraniční dotace vlády zvýšily na 1,84 miliardy JD (www. jordantimes.com).

Poprvé v historii byly rozpočty governorátů připojeny k centrálnímu rozpočtu, aby byla možná kontrola a transparentní
přehled hospodaření governorátů.

V květnu 2019 Jordánsko požádalo MMF o prodloužení stávajícího rozšířeného fondu (EFF) 700 miliónů dolarů o dalších
šest měsíců, dokud nebude dosaženo konečného rozhodnutí ohledně nového programu (www.jordantimes.com)

Ve fiskální oblasti existuje v Jordánsku balíček pomoci USA, MMF, Světové banky, EU a zemí Perského zálivu, který
zahrnuje poskytnutí roční pomoci 150 až 300 miliónů USD a jednorázovou přímou pomoc - vklad 500 až 1 miliardu USD
do Jordánské centrální banky. Peníze nestačí k vyřešení všech jordánských ekonomických potíží, ale pomohou království
splatit některé z předchozích dluhů (zdroj insidearabia.com).

Přehled výdajů státního rozpočtu 1-12/2019

Položka hodnota mil. JD % z celku

Mzdy zaměstnancům 1,602 15,7

Nákupy zboží a služeb 373 3,6

Placení úroků 1,035 10,1

Podpory/dotace 20 1,9

Granty 753 7,3

Sociální benefity 620 6,1

Různé výdaje 2,058 20,9

Vojenské výdaje 2,545 24,9
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Kapitálové výdaje 1,243 12,1

-

Zejména bezpečnost představuje cca 25 % celkových výdajů, za 1-12/2019 zde byl nárůst o 12 %. Ve srovnání
s předchozím rokem se v uvedeném období zvýšily i náklady dovozu energie, a to o 11 %.

Fiskální situaci výrazně komplikují vysoké výdaje na dovoz energií. Jordánsko usiluje o diverzifikaci zdrojů energie.
V únoru 2017 byl schválen plán na zvýšení úspornosti v oblasti spotřeby energie (NEEAP). Připravuje se využití zdrojů
ložisek zemního plynu v pobřežním šelfu mezi Kyprem a Izraelem.

Jordánsko má podporu mezinárodního společenství pro nový přístup k řešení syrské uprchlické krize. Nová strategie by
neměla být založena jen na humanitární pomoci, ale měla by také zahrnovat cílený hospodářský rozvoj, aby království
bylo schopno se vyrovnat se zátěží pobytu uprchlíků, při jejímž řešení narazilo na limity svých ekonomických možností.

Rok 2019 ukázal, že většina syrských uprchlíků neplánuje návrat do Sýrie. Proto by se další pomoc měla orientovat i na
udržitelná řešení - vytváření nových pracovních příležitostí v průmyslu a obchodu. Zahraniční investice a podpora jsou
nezbytnou součástí holistického přístupu k řešení současné i budoucí situace Jordánska.

S cílem vytvořit nová pracovní místa a podpořit vývoz Jordánsko otevřelo v roce 2019 18 nových svobodných
hospodářských zón (FZ), jejichž objem obchodu dosáhl 6 458 miliard JD. Svou produkci umístují FZ většinou na jednotný
trh EU ve spolupráci s mezinárodními investory. Předpokládá se vytvoření přechodného období deseti let, během kterého
by opatření přilákalo investice, které vytvoří Jordáncům desítky tisíc pracovních míst a umožní zaměstnávání syrských
uprchlíků.

Za tímto účelem Jordánsko dosáhlo uvolnění evropských pravidel půodu pro své výrobky od července 2016 (tzv. "Rules of
Origin").

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

Jordánská platební bilance je tradičně charakterizována vysokým obchodním deficitem a přebytkem na účtu služeb.
Deficit jordánské platební bilance za prvních 10 měsíců roku 2019 dosáhl 6.392 mld JD a snížil se o 14 % ve srovnání
s předchozím rokem.

Kapitálový účet bývá zejména díky transferům vyrovnaný či mírně deficitní. Veřejný dluh je 96,4 % z HDP.
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Jordánské devizové rezervy byly koncem prosince 2019 ve výši 12,424 miliónů USD. Dle databáze Delegace EU v Ammánu
byly koncem prosince 2018 rezervy 11 320,- miliónů USD. Klíčovými faktory relativně nízké úrovně rezerv jsou vnější
nerovnováha a dolarizace vkladů (www.ceicdata.com).

Domácí úvěry poskytnuté soukromému sektoru bankovním sektorem dosáhly v prosinci roku 2019 25 747 miliónů JD a
celkové půjčky poskytnuté bankovním sektorem v tomto roce činily 39 miliard JD. Největší podíl úvěrů čerpalo odvětví
stavebnictví (26 %), obchod (17 %), veřejné služby (15 %), průmysl (11 %) (DEU Amman).

Vláda se snaží aktivovat Jordánský investiční fond, podporovat účast soukromého sektoru na veřejných projektech,
podporovat rozvoj turistiky, rozšiřovat projekty obnovitelné energie, zvýšit přístup k úvěrům, zlepšovat vzdělávací systém,
zlepšovat fungování sociálních sítí a expanzi investic, nicméně výsledky přicházejí pomalu.

Dlouhodobým problémem jordánské ekonomiky je zahraniční zadluženost. Díky úsilí vlády i samotného panovníka, jež
aktivně cestuje a vyjednává se členy Pařížského klubu a dalšími věřiteli, se daří získávat nové půjčky, které se zčásti
používají na restrukturalizaci předchozích půjček a zčásti na nové projekty.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jordánsko se vyznačuje poměrně rozsáhlým bankovním a pojišťovacím sektorem, který se výraznou měrou podílí na
tvorbě HDP. V zemi je registrováno 21 komerčních bank, z toho je 13 tzv. „národních“, zbytek jsou banky zahraniční. Dvě
banky jsou islámské. Největším bankovním ústavem je Arab Bank, která drží cca 60 % veškerých bankovních aktiv.
Komerční banky mohou prodávat, nakupovat a spravovat účty v cizích měnách, dohledem nad bankami je pověřena
Central Bank of Jordan.

Hlavní komerční banky

Národní banky:

• Arab Bank PLC
• Bank of Jordan PLC
• Cairo Amman Bank
• Housing Bank for Trade and Finance
• Jordan Kuwait Bank
• Jordan Commercial Bank
• Union Bank for Savings and Investment
• Investbank
• Capital Bank of Jordan
• Banka Al Etihad

Islámské banky:

• Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
• Islamic International Arab Bank PLC
• Safwa Islamic Bank

Zahraniční banky:

• HSBC Bank Middle East LDT
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• Rafidain Bank
• Citibank NA
• Standard Chartered Bank
• Audi Bank
• Blom Bank
• Egyptian Arab Land Bank

Nejvýznamnější pojišťovny:

• Arab Jordanian Insurance Group
• Jordan Insurance
• Jordan Insurance Services
• General Arabia Insurance
• Middle East Insurance
• Jordan International Insurance

1.7 Daňový systém

Jordánský parlament schválil změny stávajícího jordánského zákona o dani z příjmu č. 34 z roku 2014. Změny byly
zveřejněny v Úředním věstníku dne 2. prosince 2018 s účinností od 1. ledna 2019, kterým vstoupil v platnost nový
jordánský zákon o dani z příjmu č. 38 z roku 2018. Nový zákon o dani z příjmu ovlivňuje širokou škálu daňových aspektů
vztahujících se na společnosti a jednotlivce. To zahrnuje změny daní z příjmu právnických osob, srážkových daní, daní z
příjmu fyzických osob, sankcí a zdanění v rozvojových zónách a bezplatných zónách. Nový zákon o dani z příjmu rovněž
ukládá novou vnitrostátní daň z příspěvků, která bude vybírána z příjmů společností a některých osob s vysokými příjmy
ve spojení s daněmi z příjmu.

Nový zákon o dani z příjmu zachoval současné daňové sazby pro většinu odvětví. Podle nového zákona budou některé
průmyslové činnosti, které byly dříve zdaněny paušální sazbou 14%, nyní podléhat různým daňovým sazbám, které se
postupně zvyšují, jak ukazuje tabulka níže:

Daňový rok Průmyslové, farmaceutické a
oděvní činnosti

--------------------------------------

Efektivní daňová sazba

Všechny ostatní průmyslové
činnosti

--------------------------

Efektivní daňová sazba

2019 10% 15%

2020 14% 16%
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2021 16% 17%

2022 18% 18%

2023 19% 19%

2024 20% 20%

Kromě toho budou nyní činnosti v zemědělském odvětví, které byly dříve osvobozeny od daně, předmětem daně ve výši
20%.

U společností bude zdanitelný čistý příjem přesahující 50 000 JD.

U fyzických osob bude zdanitelný obrat přesahující 1 milión JD.

Sektor Sazba daně

Bankovnictví 35 %

Výroba elektřiny 24 %

Základní těžební společnosti 24 %

Finance, finanční zprostředkovatel a finanční leasing 24 %

Telekomunikace 24 %

Pojištění a zajištění 24 %

Ostatní odvětví 20 %

Sazby daně v rozvojových zónách: podle současného jordánského zákona o investicích č. 30 z roku 2014 (investiční zákon)
podléhají výnosy generované subjektu zaregistrovanému v rozvojových zónách za činnosti prováděné v rozvojové zóně
sjednocenou sazbou daně ve výši 5 %. Nový zákon o dani z příjmu však upravuje daňové sazby platné pro subjekty
působící v rozvojových zónách v závislosti na zdroji příjmu takto:

Transformační průmyslové činnosti s přidanou hodnotou nejméně 30 % mají sazbu 5 %. Ostatní projekty a aktivity mají
sazbu 10 %.
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Sazby daně ve svobodných zónách. Podle zákona o investicích využívaly subjekty registrované ve svobodných zónách
osvobození od daně, pokud jde o příjmy získané z:

1. i) činností prováděných v rámci svobodných zón; ii) vývozu zboží a služeb mimo království; a (iii) tranzitního obchodu.
Podle nového zákona o dani z příjmu budou nyní zisky subjektů registrovaných ve svobodných zónách, podléhat dani
založené na běžných sazbách daně z příjmu použitelných pro každou účetní jednotku v závislosti na jejím stavu
(právnická osoba nebo fyzická osoba). Nový zákon o dani z příjmu neodstraní osvobození od daně vztahující se na
vývoz zboží a služeb mimo království a tranzitní obchod; tato osvobození od daně i nadále platí.

Na zdanitelný příjem všech korporací v Jordánsku byla uvalena nová vnitrostátní daň z příspěvků. Sazby vnitrostátní daně
z příspěvků se pohybují od 1 % do 7 % a budou vybírány ve spojení se standardní daní z příjmu právnických osob.

Nový zákon o dani z příjmu snížil množství osvobození, která jsou k dispozici fyzickým osobám, a upravil zacházení s
dávkami po skončení služebního poměru a důchodem tak, aby bylo dosaženo zdanitelného příjmu.

Kromě toho nový zákon o dani z příjmu osvobozuje od daně prvních 2 500 JD měsíčního důchodu jednotlivce.

Sazby osobní daně / nový zákon:

• 5 % na prvních 5 000 JD
• 10 % na dalších 5 000 JD
• 15 % na dalších 5 000 JD
• 20 % na dalších 5 000 JD
• 25 % na částky převyšující 20 000 JD a až 1 milión JD

Čistý příjem fyzické osoby převyšující 1 milión JD bude zdaněn paušální sazbou 30 %.

Vnitrostátní daň z příspěvků vztahující se na jednotlivce.Na zdanitelný příjem fyzických osob převyšující 200 000 JD bude
uložena nová vnitrostátní daň z příspěvku ve výši 1 %.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Jordánsko

15/43 http://www.businessinfo.cz/jordansko © Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

http://www.businessinfo.cz/jordansko


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

Podle Jordánského statistického úřadu (www.dos.jo) se celkové dovozy za 1 – 10/2019 zvýšily o 8,6 %. Srovnání ukazuje
tabulka.

vývoz (mil. JD) dovoz (mil. JD) re-export (mil. JD)

2014 5 163,679 16 145,881 789,917

2015 4 795,161 14 436,005 763,193

2016 5 362,213 13 720,240 962,125

2017 5 303,228 14 488,573 875,283

2018 5 494,144 14 285,732 898,040

2019 5 556, 000 11 180,000 746,080

Zdroj: Central Bank of Jordan, DEU Amman

Objemově nízký vývoz je spojen s poklesem hospodářských aktivit, uzavíráním podniků a dlouhodobým nenaplněním
investičních plánů vlády, které by vedly k nárůstu výrobního a exportního potenciálu, včetně nedostatku reálných
projektů. Na obchodní výkonnost Jordánska působí řada externích vlivů, např. dosud ne plně fungující tradiční obchodní
cesty jako důsledek regionálních konfliktů, ale i zátěž řešení přílivu uprchlíků. Další informace lze nalézt na
http://eeas.europa.eu/delegations/jordan.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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Podle zprávy o partnerství mezi Evropskou unií a Jordánskem za období 1 – 4/2019 zůstává partnerství mezi EU a
Jordánskem v roce 2019 silné a rozvíjí se. V roce 2019 bylo 40. výročí přítomnosti zastoupení Evropské unie v Jordánsku.
Evropská unie je hlavním partnerem a podporovatelem Jordánska. Navzdory regionálním výzvám se Jordánsku podařilo
udržet vnitřní stabilitu a nadále hrát v regionu moudrou, stabilizační a zmírňující roli (Zdroj:Delegace EU v JO)

Nejvýznamnější jordánské vývozní destinace v roce 2019 byly: USA s 24,9% celkového vývozu JO, Saúdská Arábie 12,8 %,
Indie 8,2 %, Irák 8,2 %, dále Kuvajt 5,4 %, SAE 4,5 %, EU 2,8 %, Katar 2.6 %, Indonésie 2,3 %, Palestina 2,2%.

Nejvýznamnější země dovážející do Jordánska byla EU s podílem na celkovém dovozu 22 %, dále Čína 13,6 %, Saúdská
Arábie 13,5 %, USA 9,8 %, Spojené arabské emiráty 4,9 %, Turecko 3,4 %, Japonsko 2,8 %, Jižní Korea 2,7 %, Indie 2,5 %,
Egypt 2,3 % atd. (Delegace EU v Ammánu).

Vývoz EU do Jordánska dosáhl 3 752 miliard EUR za rok 2019, což je nárůst ve srovnání s 3 568 miliardami EUR v roce
2018.

Hlavní vývozní produkty EU byly stroje a dopravní zařízení (20,3 %), chemikálie (15 %) a stroje a zařízení (11,5 %).

Vývoz z Jordánska do Evropské unie zaznamenal v období 1-9/2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 pokles o
2,6 %. Vývoz Jordánska do zemí Severní Ameriky o volném obchodu (NAFTA) vzrostl o 2,5 %, včetně vývozu do USA o 3
procenta. Během tohoto období také vzrostl národní vývoz do nearabských asijských zemí o 9,4 %, vývoz do Indie o 0,5
%. Vývoz do členských států arabské zóny volného obchodu (GAFTA) se podle ministerstva statistiky (DoS) zvýšil o 8 %,
vývoz do Saúdské Arábie o 18 %.

Dovoz království za rok 2019 ze zemí NAFTA klesl o 8 %, z USA klesl o 13 % a ze zemí EU se zvýšil o 7 %.

EU dovezla z Jordánska zboží v hodnotě 300 miliónů EUR, převážně chemikálie (36,4 %), dále textil a oděvy (17,7 %).

Dohoda o přidružení je platná ve vztahu k EU s účinností od května 2002. Dne 1. ledna 2006 vstoupila v platnost Dohoda
o obchodu s agrárními komoditami mezi EU a Jordánskem.

Od začátku syrské krize poskytla Evropská unie humanitární, rozvojovou a finanční pomoc do Jordánska ve výši 2,7
miliardy EUR. Z toho činí humanitární pomoc více než 375 miliónů EUR. Jedná se o poskytování služeb včetně zdravotní
péče, stravy, víceúčelové hotovostní pomoci a dalších základů, jako jsou přístřeší, voda a hygiena, vzdělávání,
psychosociální podpora a ochrana.

V roce 2019 přispěla EU na humanitární pomoc Jordánsku částkou 20 miliónů EUR. Vzájemné závazky mezi EU a
Jordánskem existují na základě dohody přijaté k řešení krize v Sýrii na londýnské konferenci v roce 2016 a na bruselských
konferencích z let 2017, 2018 a 2019. Bruselské konference byly úspěšné při mobilizaci mezinárodní finanční podpory pro
Sýrii a sousední země (https://ec.europa.eu/echo/node/5256).

2.3 Komoditní struktura

Pokud jde o nejvýznamnější zboží vyvezené za 1-9/2019, zvýšil se jordánský vývoz oděvů a oděvů o 10,8 %, surové potaše
o 14,4 %, hnojiv o 9,1 % a chemických výrobků o 37,1 %, zatímco vývoz surového fosfátu se snížil o 2,4 %.
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Pokud jde o nejvýznamnější dovážené zboží za 1-9/2019, vzrostl dovoz strojů a jejich částí o 1,6 %, elektrických zařízení a
jejich částí o 10,6 %, semen o 7 %.

Dovoz ropných derivátů se snížil o 19,8 %, vozidel a jejich částí o 7,2 % a dovoz železa o 15,8 %.

Pokud jde o zahraniční obchodní partnery, jordánský vývoz v prvních devíti měsících roku 2019 v oblasti zóny arabského
volného obchodu vzrostl o 6,3 %. Vývoz do zemí dohody o volném obchodu NAFTA včetně USA vzrostl o 11,5 %.

Ve stejném období se dovoz ze zemí mimo arabskou Asii zvýšil o 6,4 %, včetně Číny o 11,6 %, zatímco dovoz ze zemí
arabské zóny volného obchodu se ve stejném období dle statisktiky snížil o 5,3 %, v relaci Saúdské Arábie o 2,8 %
(www.Jordantimes.com).

Nejdůležitější průmyslová odvětví jsou potravinářský a rafinérský průmysl. V obou případech jde o odvětví s nízkým
vývozním potenciálem, výroba je určena především pro domácí trh. Stavebnictví zůstává jedním z motorů jordánské
ekonomiky, často je investovanáno zahraničními investory z arabského regionu.

Sektor služeb je nejdůležitější z hlediska HDP, ve kterém činí 65 %. Jeho podpůrnými odvětvími jsou bankovnictví a
pojišťovnictví, obchod s nemovitostmi, soukromé vzdělávání, doprava a spoje, a v neposlední řadě také cestovní ruch, z
čehož 8,7 % HDP představuje pouze zdravotní cestovní ruch. Jordánská ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2019
meziročně vzrostla o 1,9 %. Hlavním přispěvatelem růstu bylo odvětví těžby nerostných surovin (7,4 %), následované
sociálními a osobními službami (3,4 %), finančním sektorem, pojišťovnictvím a nemovitostmi (3,0 %), dopravou a
skladováním (2,7 %).

V zemědělské produkci je hlavním problémem chronický nedostatek vody. Téměř 90 % půdy země je poušť, pouze 7,6 %
obdělávané půdy, přičemž více než 70 % veškeré vody se používá k zavlažování. Jordánsko je 4. nejsušší stát na světě.

Jordánsko dostává silnou mezinárodní podporu při financování a zahájení projektů obnovitelné energie. Evropská banka
pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Francouzská rozvojová agentura poskytují půjčky na průmyslové projekty, jako je
financování solárních elektráren v Jordánsku. Během posledních dvou desetiletí EBRD investovala v Jordánsku téměř
1 miliardu dolarů, z toho 90 % v soukromém sektoru a 10 % ve veřejném sektoru. Tento výsledek představuje významné
zvýšení původně stanovených plánů.

Jednou z priorit jordánské vlády je energetika a v jejím rámci budování obnovitelných zdrojů. Jordánské ministerstvo
energetiky a nerostných zdrojů zveřejnilo „Národní akční plán energetické účinnosti 2017–2020“ (NEEAP).

Cílem NEEAP je zajistit spolehlivé zdroje energie při co nejnižších nákladech, zlepšit energetickou účinnost v průmyslové
výrobě a obecně podporovat energetickou účinnost.

V roce 2019 byl index globálního terorismu v Jordánsku 3,09. Globální teroristický index Jordánska se zvýšil z indexu 1,75
v roce 2015 na 3,09 v roce 2019 (https://knomea.com/jordan).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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V zemi je podle společnosti Free Zones Company, zřízené na podporu exportně orientovaného průmyslu a „tranzitního“
obchodu celkem 43 bezplatných zón (FZ), z toho 6 veřejných a 37 soukromých. Zboží v nich je osvobozeno od obvyklých
poplatků a považuje se za zboží mimo Jordánska. Zahraniční a místní firmy ve FZ mají následující výhody: osvobození
výnosů od daní z příjmů a sociálních služeb po dobu 12 let od zahájení prací;

• mzdy nejordánských zaměstnanců nepodléhají daním z příjmů a sociálních služeb;
• zboží dovážené do FZ nepodléhá clu, dovozním poplatkům a prodejní dani; vyvážené zboží je osvobozeno od všech

daní a poplatků;
• budovy v FZ nepodléhají povolovacím poplatkům a dani z nemovitostí;
• investovaný kapitál a zisk může být volně repatriován;
• cizí měna může být volně transferována.

Na území Jordánska fungují tzv. Qualifying Industrial Zones (QIZ`s). Zboží vyrobené v QIZ`s, jehož alespoň 35 % přidané
hodnoty je vytvořeno v této zóně (tj. jordánského původu) a u kterého je 8 % inputů izraelské provenience, je při vývozu
na trh USA osvobozeno od celních poplatků a kvót. Příjmy z vývozu „QIZ výrobků“ jsou osvobozeny od daní z příjmu a
sociálního zabezpečení a dovážené suroviny na jejich produkci nepodléhají clu. V současné době jich je 19. Působí v nich
cca 70 továren, které zaměstnávají více než 50 000 pracovníků.

Obchod v jordánských veřejných svobodných zónách se v průběhu roku 2019 zvýšil o 4,5 % v porovnání s rokem 2018.
Vývoz soukromých svobodných pásem dosáhl 584 miliónů dinárů a hodnota dovozu soukromých svobodných pásem
dosáhla 748 miliónů.

Počet investorů ve veřejných a soukromých svobodných pásmech do konce roku 2019 dosáhl přibližně 2709
registrovaných investorů, což je nárůst o 7,2 % ve srovnání s rokem 2018.

„Aqaba Special Economic Zone Authority“ (ASEZA) je finančně a administrativně autonomní instituce zodpovědná za
řízení a rozvoj akabské volné zóny ASEZ.

ASEZ má ekonomické a obchodní úlevy, např. nižší daň ze zisku, neplatí sociální daně a daně z nemovitostí, nejsou
uplatňována žádná restriktivní opatření vůči zahraničním investorům, navíc existuje možnost bezcelního dovozu zboží pro
obchodní účely, 100 % vlastnictví objektů zahraničními investory a možnost zaměstnávání až 70 % zahraniční pracovní
síly, atd.

K největším současným projektům ASEZA patří rozšíření kontejnerového přístavu Aqaba a ropného terminálu, výstavba
jižní průmyslové zóny, sklady na surovou naftu a výstavba rezidenčních a rekreačních objektů. ASEZA od r. 2018
připravuje zřízení tzv. „Dry Port“ , tj. překladiště a celní odbavení kontejnerů z přístavu Aqaba, které bude vybudováno cca
70 km od Aqaby. K tomuto překladišti povede nově vybudovaná železnice.

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

Přímé zahraniční investice do Jordánska se za období 1-10/2019 zvýšily o 203,2 miliónů USD ve srovnání s předchozím
rokem. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách (http://eeas.europa.eu/delegations/jordan). Hlavními faktory
slabého přílivu PZI jsou regionální nestabilita a komplikovanost domácího legislativního rámce, který upravuje vstup
investic do Jordánska.

Přesto mezinárodní instituce v r. 2019 deklarovaly zájem o investice v Jordánsku, například Overseas Private Investment
Corporation (portfolio OPIC investic v Jordánsku přesahuje částku 1 miliardy dolarů a zahrnuje poskytování přímých úvěrů
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malým a středním podnikům a společnostem, které přispívají k transferu technologií) nebo Mezinárodní finanční
korporace (IFC), která bude směrovat své investice do Jordánska na projekty obnovitelných zdrojů energie, stejně jako na
podporu domácímu finančnímu sektoru. V Jordánsku investuje také Evropská investiční banka (EIB), která v únoru 2019
poskytla Jordánsku půjčku ve výši 870 miliónů EUR a Evropská banka pro rozvoj a obnovu (EBRD).

Velký podíl na investicích mají Syřané, jejichž celkové investice do nových firem od začátku syrské krize dosahují téměř
200 miliónů JD. Od roku 2017 existuje „Saúdsko-arabský investiční fond“ ve výši 3 mld. USD, který financuje projekty v
klíčových sektorech v Jordánsku (zdravotnictví, doprava).

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

Podmínky pro investice v Jordánsku upravuje zákon č. 15/1995 (Investment Promotion Law) včetně jeho pozdějších
novelizací.

Nejdůležitější ustanovení zákona:

• rovnoprávnost nejordánských a jordánských investorů;
• pobídky pro investice ve vymezených oborech (průmysl, zemědělství, hotely, nemocnice, námořní a železniční

doprava; další může stanovit vláda) a v určených oblastech země; pobídky se liší podle toho, zda jde příslušná oblast
klasifikována jako A, B, C;

• projekty realizované v tzv. zónách A, B, či C (jedná se o územní části Jordánska klasifikované jako „zóny s nízkým
růstovým potenciálem“) jsou částečně osvobozeny od placení daně z příjmů a sociálního zabezpečení po dobu 10
let; v zóně A se jedná o 25 %, v zóně B o 50 % a v zóně C o 75 %;

• rozšíření nebo modernizace projektu tak, že se zvýší jeho produkce nejméně o 25 %, znamená další rok daňové
úlevy, max. po dobu 4 let;

• dovoz základních prostředků pro projekt je osvobozen od cla po dobu 3 let;
• náhradní díly pro projekt jsou osvobozeny od cla, nepředstavuje-li jejich hodnota 15 % celkové ceny základního

prostředku, pro nějž se díl dováží;
• hotely a nemocnice jsou osvobozeny od cla na dovoz nábytku a vybavení jednou za 7 let;
• zahraniční investoři mohou dosud ve firmách podnikajících ve stavebnictví vlastnit podíl menší 50 %;
• minimální hranice pro investici není stanovena;
• zahraniční investor může transferovat ze země investovaný kapitál a zisk.

Níže je uveden přehled právních předpisů upravujících investice v Jordánsku:

Investice do Jordánského hášimovského království jsou zahraničními i domácími investory považovány za úspěšné
investice. Je stanoveno, že investor v jakémkoli sektoru musí mít znalosti o právních předpisech upravujících dané odvětví,
včetně následujících aspektů:

1/ Je nutno rozlišit, zda se jedná o investice v oblasti obchodu, průmyslu, nebo služeb. V souladu s účelem investice musí
být investující společností splněna a je kontrolována podmínka přítomnosti/nebo nepřítomnosti jordánského partnera
v daném projektu spolu se zahraničním partnerem.

2/ Právní a administrativní pojetí investice bude odlišné, pokud půjde o existenci a působení společnosti ve volné zóně,
nebo tzv. kvalifikované zóně, nebo v tzv. zvláštní zóně Aqaba.

Oblast investic je v Jordánsku upravena zákony:
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Companies Law No. 27 of 1997

Investment Law No. 30 of 2014

Free Zones Law No. 2 of 2008

Aqaba Economic Law No. 8 of 1996

Income Tax Law No. 38 of 2018

Customs Law No. 20 of 1998

Labor Law No. 8 of 1996

Vzhledem k tomu, že každá investice nebo obchodovaná oblast má odlišný charakter, budou se postupy a schvalovací
procesy nezbytné pro umístění investice v různých oblastech lišit případ od případu.

Jako příklad lze uvést:

1. Podmínky investic v obchodu jsou odlišné od investic v průmyslu
2. Specifická pravidla má oblast cestovního ruchu
3. Investování do lékařství podléhá zvláštním podmínkám a kontrole
4. Podmínky investic ve volných zónách se liší od ostatních oblastí

Pro maximální míru úspěšnosti investice je žádoucí spolupracovat s osvědčenou místní právní kanceláří. Velvyslanectví ČR
v Jordánsku má dobrou zkušenost s advokátní kanceláří Dr. Smadi, /viz www.smadi-lawfirm.com/, e-mail:
smadi_lawfirm@yahoo.com. Jmenovaná právní kancelář nabízí poradenství i českým investorům, kteří by o investování
v Jordánském hášimovském království projevili zájem. Firma nabízí investorům další právní služby v různých oblastech,
např. v oblasti založení společnosti, dále k získání všech
nezbytných licencí a schválení investice, jakož i poskytování dalších standardních právních služeb.

V případě obdržení konkrétního dotazu české firmy může výše uvedená právní kancelář poskytnout podrobné informace
o rozsahu a podmínkách specifické investice, tak aby byla učiněna v dobré víře, a současně poskytne investorovi
kvalifikované poradenství k danému projektu.
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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

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma St., North Abdoun
P.O. Box 852099
Amman 11185, Jordan
Tel: 00 962 (0) 646 07 000

Fax +962-6-460-7001 , Website:
http://www.deljor.ec.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Podrobnosti o obchodní výměně mezi EU a Jordánskem jsou uvedeny na straně 18. Evropská unie soustředěně podporuje
Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu
a rozvoj (EBRD).

V listopadu 2018 otevřela svoji pobočku v Ammánu EIB. K poskytnutí úvěrů stanovuje EIB podmínky: projekt musí
splňovat normy EU, být v souladu s plánem rozvoje příslušné země, být technicky správný a finančně reálný. EIB též
sleduje případnou insolvenci zákazníka. Maximální financování poskytuje EIB do 50 % finančního objemu projektu.

Úvěrovací aktivity EIB preferují projekty z oblasti energetiky, vodního hospodářství a mikrofinancování. V Jordánsku EIB
financuje průmyslové a infrastrukturální projekty (větrné elektrárny), činnosti v poradentství a MSP.

Jordánsko publikovalo svoji vizi 2025, ve které se zavazuje vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj obchodu a zbožovou
diverzitu. EU podporuje tento plán s tím, že Jordánsko by se mělo stát atraktivní destinací pro EU investory. EU očekává v
příštích letech umírněný růst jordánské ekonomiky, tj. přibližně 2% růst.

EU bude nadále podporovat stabilitu a růst v Jordánsku finančními podporami a uvedenou dohodou „Compact EU –
Jordan“. Předmětem dohody jsou zejména obory energetika a obnovitelné zdroje, průmysl ICT, farmaceutický průmysl,
zdravotnictví a turistika. EU oceňuje stabilizační roli Jordánska v nejbouřlivějším regionu světa a stanovila pro Jordánsko
dvě priority ekonomické diplomacie: zlepšení investičního klimatu a podporu obchodu mezi EU a Jordánskem.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dne 28. února 2019 se konala londýnská donorská konference na podporu syrských uprchlíků, na níž EU na příští dva roky
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slíbila Jordánsku celkem 1,6 miliardy EUR. Na konferenci potvrdilo mezinárodní společenství svůj závazek vůči Jordánsku,
na podporu celého regionu a udržitelný hospodářský růst. Kromě toho společné úsilí EU a dalších partnerů o poskytnutí
fiskální podpory Jordánsku po konferenci v Londýně v únoru 2019 pokrylo velkou část mezery ve financování země na
roky 2019–2020. Dosažení cílů programu MMF a neustálá podpora mezinárodního společenství jsou důležité pro
zachování makroekonomické stability, vzhledem k omezeným zdrojům Jordánska.

Podle 3. bruselské konference „Podpora budoucnosti Sýrie a regionu“, která se konala v březnu 2019 (konference Brusel
III) a zprávy o vztazích mezi EU a Jordánskem v rámci evropské politiky sousedství pokračuje plná mezinárodní podpora
Jordánska, jako hostitelské země pro syrské uprchlíky. EU znovu potvrdila svůj předchozí závazek ve výši 560 EUR vůči
Sýrii, Jordánsku a Libanonu na rok 2019 a zavázala se, že do konce roku 2020 přijme další kroky. EU je odhodlána
zachovat úroveň bilaterální podpory Jordánsku v reakci na krizi v Sýrii, zejména prostřednictvím podpory v rámci
Konference o londýnské iniciativě z února 2019 (zdroj: Brusel, 15.10.2019 SWD (2019).

Pro období 2017–2020 se dvoustranná pomoc EU Jordánsku v rámci evropského nástroje sousedství s orientačním
přiděleným 335,5 miliónu EUR - 410,1 miliónu EUR zaměřuje na tři následující prioritní odvětví:

• Posílení jordánského sociálního a hospodářského rozvoje,
• Posílení právního státu,
• Modernizace správy hranic a prevence násilného extremismu.

Jordánsko je způsobilé v rámci plánu vnějších investic EU k mobilizování dalších grantů a větších investice. Byl potvrzen
souhlas přístupu k půjčkám v hodnotě 850 miliónů EUR v odvětvích energetiky, vody a hygieny, dopravy a rozvoje malých
podniků. Granty EU slouží k podpoře průmyslu, zvýšení zaměstnanosti a absorbování politických a ekonomických rizik. Na
rok 2020 je schváleno dalších 360 miliónů EUR grantů.

EU spolupracuje s dalšími dárci a partnery na podpoře jordánské ekonomiky a programu reforem. V roce 2019 vedla EU
dvě mise na vysoké úrovni do Jordánska. Jordánsko jednalo s Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro
obnovu a rozvoj, Mezinárodním měnovým fondem, skupinou Světové banky a francouzskými, německými a britskými
institucemi, aby se potvrdila mezinárodní podpora země a určení strukturálních reforem a investic. EU navíc poskytuje
doplňkovou podporu pro rozvoj kapacit a občanskou společnost (https: //ec.europa.eu).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Za rok 2019 bylo ve vzájemné relaci dosaženo historicky nejvyššího objemu vývozu a dovozu. Český vývoz do Jordánska
dosáhl 115,9 miliónu USD a dovoz z Jordánska do ČR se zvýšil na 2,9 miliónu USD.

Rok Vývoz Dovoz Obrat

CZK tis. USD mil. Index CZK tis USD mil. CZK tis. poř.

2015 858 963 34,9 122,0 23 849 0,96 882 815 99.

2016 1 410 613 57,7 164,2 14 358 0,78 1 424 971 88.

2017 1 372 383 58,7 146,2 23 642 1,02 1 396 024 90.

2018 1 130 164 51,2 144,3 53 255 2,46 1 183 419 93.

2019 2 653 618 115,9 124,2 67 455 2, 94 2 271 073 88.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity ČR v roce 2019 patřila motorová vozidla (cca 65 %), reaktory, zbraně, přístroje k reprodukci
zvuku, nábytek, chemikálie, optika, plasty, papír, aj. Z Jordánska se do České republiky dovážely oděvy (cca 70 %), součásti
vozidel, silice, tabák, minerály, aj.

Hlavní vývozní položky při vývozu zboží z ČR do Jordánska, r. 2019

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
USD(tis.)

87 Vozidla motorová JO Jordánsko 8 484 071 83 267
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traktory kola aj
vozidla

84 Reaktory kotle
přístroje nástroje
mechanické

JO Jordánsko 369 829 9 195

93 Zbraně střelivo
části součásti
příslušenství

JO Jordánsko 157 817 6 560

85 Přístr el záznamu
reprodukce zvuku
TV obrazu

JO Jordánsko 222 531 6 172

94 Nábytek lůžkoviny
svítidla stavby
montované

JO Jordánsko 97 838 1 765

32 Výtažky taniny
barvy pigmenty
laky tmely apod

JO Jordánsko 361 996 876

96 Výrobky různé JO Jordánsko 123 210 835

90 Přístroje optické
foto kinem lékař
chirurg ap

JO Jordánsko 9 573 662

69 Výrobky
keramické

JO Jordánsko 126 276 557

39 Plasty a výrobky z
nich

JO Jordánsko 86 437 540

Hlavní dovozní položky při dovozu z Jordánska do ČR, r. 2019

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
USD(tis.)
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61 Oděvy doplňky
oděvní pletené
háčkované

JO Jordánsko 63 686 2 144

62 Oděvy doplňky
oděvní jiné než
pletené háčkov

JO Jordánsko 7 852 142

87 Vozidla motorová
traktory kola aj
vozidla

JO Jordánsko 14 003 138

33 Silice rezinoidy
přípravky
kosmetické toal ap

JO Jordánsko 26 740 91

24 Tabák náhražky
tabákové
vyrobené

JO Jordánsko 7 106 65

84 Reaktory kotle
přístroje nástroje
mechanické

JO Jordánsko 827 60

25 Sůl síra zeminy a
kameny sádra
vápno cement

JO Jordánsko 176 750 54

64 Obuv kamaše
apod výrobky části
těchto výrobků

JO Jordánsko 811 53

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Plánuje se projekt k rozvoji turistických služeb.

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

• Muner Jerwan – zástupce Crystal Bohemia
• Abu Shakra – české sklo a porcelán
• Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
• Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
• MEAT – významný importér českého kraftového papíru
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• Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda
• TATRA Jordan, dovozce nákladních automobilů
• Agile Europe, kancelář k dovozu solárních panelů
• MMS, Annas Abdeen zástupce ČZ UB cz a Sellier Bellot cz

České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech investovaly málo (např. solární panely), přestože Jordánsko má o české
investice zájem.

Jordánsko vystaví pro významné zahraniční investory speciální osobní průkaz, jako oficiální doklad zaručující ochranu dle
mezinárodních norem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království z roku
1978.

• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a
lékařských vědách z roku 1986.

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998.
• Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl

podepsán počátkem dubna 2009.
• Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím

(Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. V platnost Smlouva vstoupila po výměně notifikací o ukončení
obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.

• Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek
Jordánska podepsána v březnu 2008.

• Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvy obrany ČR a Jordánska z března 2009.
• Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března

2008.
• Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
• Koncem roku 2013 skončila platnost Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a

sportu mezi vládami ČR a Jordánska.
• Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní

komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna
2010.

• Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a
Jordánským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) podepsáno 10. února 2015.

• Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února
2015.

• Dohoda mezi vládami České republiky a Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti
pro držitele diplomatických pasů byla podepsána dne 10. 04. 2016, platná od 28. 10. 2016.

• Dvoustranná vládní Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského
hášimovského království, podepsaná 25. 04. 2017 v Praze, platná od 01. 10. 2017.

• Bilaterální „Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie“, podepsaná 21. 08. 2017 v Praze.
• Protokol k „ Smíšené komisi k dohodě o ekonomické spolupráci“ ze dne 25. 02. 2019.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Podle údajů zveřejněných agenturou AID a Ministerstvem plánování a mezinárodní spolupráce (www.mopic.gov.jo) v
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prosinci 2019, celková zahraniční pomoc od různých dárců a mezinárodních finančních institucí do Jordánska vzrostla v
roce 2019 na 4,0 miliardy USD. Z celkové částky jsou 2,1 mld. USD zvýhodněné půjčky a 1,9 mld. USD jsou granty.

Pro srovnání v roce 2018 dosáhla hodnota částky 3,3 miliardy USD. Další informace viz (http://www.jrp.gov. jo/ files /
2019/213.f).

Zahraniční partneři i Česká republika sledují situaci v regionu a podporují Jordánsko rozvojovou pomocí zaměřenou na
jordánské humanitární potřeby při současném řešení sociálních důsledků syrské uprchlické vlny. Níže uvádíme údaje o
získané zahraniční pomoci určené pro humanitární oblast, které poskytlo Ministerstvo plánování v prosinci 2019 (viz
www.mopic.gov.jo a http://jrp.gov.jo-jrp Financial Update (Year 2019).

Zdroj/rok Fond podpory Projekty JORISS Další projekty

EU/2019 14,43 mil. EUR 11,21 mil. EUR 1,38 mil. EUR

(JORISS: Jordan Response Information System for the Syria Crisis)

Individuální finanční příspěvky ZRS podle donorů za rok 2019 dosahovaly níže uvedené částky (USD): Německo 55,8
miliónů, Kanada 2,3 miliónů, Švédsko 76,4 miliónů, Norsko 41,4 miliónů, Nizozemsko 36,1 miliónů, Dánsko 34,6 miliónů,
Spojené království 31,7 miliónů, Švýcarsko 16,4 miliónů.

Jordánsko je tradičním příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dárcovské země velkorysou pomocí oceňují stabilizační roli
Jordánska na Blízkém východě a v podmínkch regionu BV i liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu.

Jen díky velkorysým dárcům může kabinet realizovat s MMF dohodnuté programy a opatření. Bez těchto zdrojů by nebyly
realizovány sociálně-ekonomické reformy a projekty v oblasti infrastruktury.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je orientována potřebami Jordánska v humanitární oblasti při zvládání
sociálních následků syrské uprchlické vlny. Česká republika v rámci rozvojové pomoci realizovala v roce 2019 dva Malé
lokální projekty, a to vybudování nového dětského centra v uprchlickém táboře Zaatari a vybudování komunitního centra
s keramickou pecí v Zarqa. Dále byly realizovány tři programy „Pomoc na místě“:

1) podpora zdravotní péče a speciálního vzdělávání pro syrské děti v Jordánsku

2) podpora drobného podnikání syrských uprchlíků v Jordánsku

3) podpora vzdělávání syrských dětí
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V rámci programu lékařské pomoci „MEDEVAC“ přijelo v roce 2019 do Jordánska celkem 8 lékařských týmů.

Celková hodnota výše uvedené pomoci České republiky do Jordánska v roce 2019 dosáhla výše 1,6 miliónu EUR.
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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

Energetika

Požadavky na dodávky klasických a solárních energetických zařízení jsou trvale aktuální. Webové stránky jordánského
ministerstva pro energetiku a minerální zdroje (www.memr.gov.jo) publikují jednorázové tendry související s energetikou
a plánované projekty dlouhodobé realizace, např. projekt výstavby malých vodních elektráren na trase přivaděče
odsolené vody z Rudého moře do Mrtvého moře.

K dispozici na stránkých MEMR je „Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti na období 2017 – 2020“, jehož cílem je
zajistit spolehlivé zdroje energie při nejnižších možných nákladech, zvýšit energetickou účinnost v průmyslové výrobě a
obecně prosazovat úspornost ve spotřebě energie. Název dokumentu je „National Energy Efficiency Action Plan 2017 –
2020 (NEEAP)“. Plán specifikuje opatření ke zvýšení celkové energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %. Vyšší úspornosti
se má dosáhnout zejména následujícími opatřeními, která jsou exportními příležitostmi pro české firmy: nahrazení žárovek
úspornými žárovkami LED v rezidenčních oblastech, opatřit střechy stávajících budov tepelnou izolací, nové rezidenční
objekty stavět s účinnou tepelnou izolací, nahradit neónová svítidla ve veřejných budovách zářivkami s nízkou spotřebou,
nahradit elektrické pohonné jednotky v rozvodech vody jednotkami s úsporným provozem, aj.

Konkrétní příležitosti:

• 9026 Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj., turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický
průmysl

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární
energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst na 10 % celkových zdojů (s
kapacitou 600 MW solárního výkonu). Pozitivním předpokladem je průměrný svit 320 slunečných dnů v roce. Pro daný
záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura. Investice do solární energetiky probíhají i na soukromé bázi
mimo tendry státu.

Konkrétní příležitosti:

• 8541 Fotovoltaické panely

Další zdroje

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K
tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Jordánsko má velké zásoby tzv. břidlicové ropy „Oil Shale“, podle průzkumů z roku 2018 je v tomto směru Jordánsko na 5.
místě na světě. Tento zdroj je náročný na primární zpracování a energetické využití: jedná se o tekutý zdroj rozpuštěný
v břidlicovém podloží. Jednou z možností jeho využití je rozdrcení břidlice na prach a speciální spalování prachu s
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obsahem paliva (retorting).

• 9026 Přístroje měření kontroly průtoku, potrubí, turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický
průmysl

Obranný průmysl

Jordánsko plní v regionu úlohu stabilizující země a z tohoto hlediska buduje svůj zbrojní potenciál. Země má stálý zájem o
zbrojní techniku, materiály pro výzbroj armády a skýtá prostor pro české výrobky obranného průmyslu.

Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je empiricky odpozorováno,
že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská armáda, se stává předmětem zájmu armád
v sousedních arabských zemích. Jelikož Jordánsko vykazuje zájem o výrobky i technologie z oblasti výzbroje a výstroje
armády, má speciál v česko-jordánské relaci zvláštní postavení. Zájem je o software na kodifikaci vojenského materiálu
podle standardů NATO a sofistikované služby k poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší pokračování úspěšné
spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády. Obecně je v tomto oboru potřebná trvalá akviziční činnost
českých dodavatelů obranného materiálu.

Konkrétní příležitosti:

• 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
• 9303 Zbraně střelné
• 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
• 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
• 8706 Chassis nákladních motor. vozidel, aj.

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,7 % HDP. Jedná se o největší podíl
v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko přitahuje především ze sousedních zemí a pro
niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou
techniku.

Konkrétní příležitosti:

• 7017 - Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
• 3006 - Výrobky farmaceutické
• 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
• 9402 - Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části
• 3001 - Žlázy aj. k organoterapeutickým účelům, výtažky
• 3003 - Léky neodměřené ne krev anti-sera, vata aj.
• 3005 - Vata, gáza, obinadla ap. zboží

Automobilový průmysl

Obměna vozidel je relativně rychlá. Na trhu je vidět málo ojetých vozidel. U osobních motorových vozidel byla
zaznamenána zvyšující se poptávka.

• HS 8703 - Motorová vozidla na přepravu osob
• HS 8507 - Akumulátory elektrické včetně separátorů
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• HS 8512 - Přístroje elektrické osvětlovací aj. stěrače ap
• HS 8708 - Části, součásti vozidel motor osob. aj.

Železniční a kolejová doprava

Jordánsko má ambiciózní plány na propojení saúdskoarabské železniční sítě přes své území s železniční infrastrukturou u
Středozemního moře. Podrobnosti lze získat na Ministerstvu dopravy. Byla získána poptávka na 500 ks plošinových
nákladních vagónů pro železniční společnost v Aqabě. Čína je připravena poskytnout Jordánsku půjčku pro modernizaci
železničního sektoru ve výši 2,7 mld. USD, existuje možnost subdodávek.

• HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnic, tramvají
• HS 8606 - Nákladní železniční vagóny plošinové

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Potenciální oblastí pro uplatnění exportu českých firem jsou zařízení pro vodohospodářské účely (čističky odpadních vod,
zavlažovací systémy, čerpadla, trubky, pryžové hadice).

• 3835 - Odpadní průmysl, komunální odpad, úpravny odpadních vod
• 8421 - Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění

Sklářský a keramický průmysl

V provincii Maán se nacházejí velká ložiska suroviny potřebné ke sklářskému průmyslu. Vedení governorátu má zájem
vybudovat v lokalitě sklárnu na výrobu tabulového skla, která by dodávala sklo pro stavební účely.

• HS 7003 - Sklárna na tabule z litého nebo válc. skla

Stavební průmysl

V Jordánsku existuje řada místních i zahraničních firem, které působí ve stavebnictví. Většina firem je registrována
v Jordánské komoře stavebních dodavatelů (JCCA), která má 2 400 členů. Velvyslanectví ČR má s vedením komory
kontakt. Místní stavební firmy mají zájem o technologie výroby tvárnic a zpracování stavebního odpadu na nové stavební
prvky.

• HS 6810 – Prefabrikované stavební dílce z cementu/betonu

Kovozpracovatelský průmysl

Jordánsko pokrývá z větší části vlastní potřebu malého průmyslu na regionální úrovni. K tomu potřebuje dodávky
materiálů či nářadí pro kovoobráběcí průmysl. Souvisejícím výrobkem je elektrotechnický materiál.

• HS 7213 - Tyče, pruty z železa, oceli válcované za tepla
• HS 8413 - Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny

Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

Aktuální je výstavba sklárny na tabulové sklo a dodávka 500 ks plošinových vagónů pro železnici v Aqabě. Kontakt pro
dodavatele je k dispozici viz:
(viz BusinessInfo.cz, www.businessinfo.cz/mop)

V roce 2021 a dalších letech budou aktuální dodávky pro výstavbu železnic.
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5.2 Kalendář akcí

Od 26. února 2019 do 08. března 2020 realizovalo velvyslanectví ČR v Jordánsku celkem šest (6) podnikatelských fór
v Ammánu:

V roce 2019 se uskutečnila podnikatelská fóra (PROPEDy):

• oficiální návštěva ministryně průmyslu ČR Marty Novákové, která vedla jednání „1. Smíšené ekonomické komise ČR –
Jordánsko“ a podnikatelské fórum českých a jordánských podnikatelů ve dnech 24. - 26. 02. 2019

• pracovní návštěva ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha, který se zúčastnil projektu „Medical Workshop“
českých dodavatelů zdravotnických zařízení ve dnech 08. - 11. 04. 2019

• projekt „Solar Energy“ za účasti několika českých dodavatelů zařízení solární energie ve dnech 23. - 26. 09. 2019

• projekt „Medical Tourism“ zaměřený na cestovní medicínu a rozvoj turistiky mezi oběma zeměmi ve dnech 20. - 23.
10. 2019.

V roce 2020 se do uzávěrky STI uskutečnila podnikatelská fóra:

• podnikatelská mise v rámci projeku „Geology“ zaměřený na spolupráci v oblasti těžby a zpracování minerálů ve
dnech 10. - 11. 02. 2020 (PROPED)

• projekt „Jednání delegace Obchodní komory Česko-Jordánské“ s podnikatelským fórem dne 08. 03. 2020

Na rok 2020 se dále připravuje PROPED v oblasti „Železniční dopravy“ plánovaný v říjnu 2020.

Přehled veletrhů a výstav pro rok 2020 je uveden na webových stránkách Velvyslanectví Ammán.
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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

Jordánský trh je otevřen službám a dodávkám zboží ze zahraničí, nicméně vstup na místní trh je považován za těžký.
Především je to způsobeno stále komplikovanou legislativou stanovující velké administrativní nároky.

Podnikatelské prostředí se v Jordánsku potýká se značnými problémy, země zaostává za některými státy regionu, např.
Saudskou Arábií a SAE. Hlavní překážky zůstávají v přístupu k úvěrům, ve vymahatelnosti plnění smluv a v ochraně
investorů.

Jako konkrétní krok ke zlepšení podnikatelského prostředí byla přijata protikorupční strategie vlády. Pro daný účel byly
ustanoveny Správní soud a Komise pro boj s korupcí.

Konkurence evropských, amerických a asijských výrobků je značná. Z českého zboží se významněji prosazuje pouze
několik málo komodit, jako je papír, strojírenské a metalurgické výrobky, sušené mléko a sýry, osobní automobily,
náhradní díly, sklo a v poslední době podvozky nákladních vozidel TATRA, zdravotnický materiál a zařízení nemocnic.
Uplatnění českých výrobků ztěžuje i skutečnost, že se Jordánsko dlouhodobě a jednoznačně orientuje z nearabských zemí
především na západní Evropu a USA.

Jordánsko je pro mnoho firem výrobním a obchodním zázemím pro Irák a nově i pro palestinská území a další státy
regionu. V říjnu 2017 byla znovu-otevřena pozemní hranice Karáma mezi Jordánskem a Irákem a v říjnu 2018 došlo k
otevření pozemních hranic Jaber/Násib se Sýrií.

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

Pro dovoz a vývoz je potřebná licence, není-li zboží nebo dovozce/vývozce z tohoto pravidla vyňat platnými zákony a
nařízeními nebo smlouvami, jež Jordánsko uzavřelo. Vláda může plně nebo částečně vyhradit dovoz nebo vývoz
kteréhokoliv zboží určitému ministerstvu, veřejné společnosti nebo specializované instituci. Všechno dovážené zboží
obecně podléhá clu podle stanovených tarifů a poplatků. Běžné celní sazby jsou 5, 10, 15, 20 a 30 %.

Spolu se clem se dále jako jeden poplatek vybírá:
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• DPH (16 %)
• dovozní daně a poplatky (21 %), které mj. zahrnují 5% poplatek za dovozní licenci, 6 % jednotné další (dodatečné)

clo, 6% univerzitní a municipální poplatky, 3 % další daň, 1 % poplatek na obchodní centra.

Dovoz podle bilaterálních obchodních dohod podléhá tarifům stanoveným v těchto dohodách. V případě České republiky
se dnem vstupu do EU jedná o Asociační dohodu uzavřenou mezi EU a Jordánskem, která vystoupila v platnost dne 1.
května 2002.

Doklady požadované pro dovoz jsou:

• osvědčení o původu, vydané příslušnou institucí v zemi vývozce
• konosament
• u tranzitujícího zboží celní deklarace vydaná sousední zemí.

Kupní cena a původ zboží musejí být uvedeny na fakturách a všech dalších dokumentech spolu s dopravným, pojištěním a
dalšími náklady. Na všech fakturách musí být popis dováženého zboží v arabštině. Na výrobcích musí být označení země
původu, např. „Made in the Czech Republic“.

Místní dovozce musí předložit dovozní licenci, její nepředložení může být pokutováno. Za nepředložení certifikátu o
původu zboží a faktury se může také vybírat pokuta. Uvedení jiného než skutečného množství zboží ve faktuře může být
pokládáno za pašování, trestané až trojnásobkem hodnoty cla.

Kontrola vývozu je v působnosti Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vývozní povolení není třeba k
vývozu tranzitujícího zboží, zboží ze zón volného obchodu, zboží dočasně dovezeného nebo k reexportu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny podnikatelské subjekty s výjimkou joint ventures se musejí registrovat u ministerstva průmyslu, obchodu a
zásobování. Dále se firmy působící v Jordánsku musejí registrovat u obchodní komory nebo průmyslové komory a
daňového úřadu. Všechny podniky musejí žádat o roční licence od příslušné municipality.

Místní kancelář nebo reprezentace může provozovat v Jordánsku obchodní aktivitu. Nejméně polovina jejích zaměstnanců
musí být místních. Bezcelně smí dovézt jeden automobil za pět let, zařízení kanceláře, nábytek. Aktuální podmínky zřízení
kanceláře je vhodné předem konzultovat s Ammánskou nebo Jordánskou obchodní komorou a s Jordan Investment
Commission.

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

Nejlepším způsobem propagace je organizování prezentací pro předem vybrané zájemce. Velvyslanectví ČR v Ammánu je
připraveno poskytnout českým firmám v tomto směru nezbytnou pomoc. Velvyslanectví registruje nabídky a poptávky
českých firem a může vytipovat jordánského partnera.

Vývozci se také mohou zúčastnit místních veletrhů a výstav. Jejich seznam je uveden v obchodní/ekonomické části
webových stránek ZÚ Ammán:

http://www.mzv.cz/amman/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_na_uzemi_jordanska/index.html
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K reklamním účelům je možné použít místní tisk, zejména Jordan Times (anglicky psaný deník), Al-Aswák (arabský
obchodní deník), Ar-Ra`í (nejčtenější arabský deník), Ad-Dustúr (arabský deník, či The Star (anglicky psaný týdeník).
Tištěná reklama by měla být v arabském jazyce, zároveň však bývá zvykem obohatit text reklamy několika krátkými
slogany v angličtině.

U spotřebního zboží je významným marketingovým nástrojem obal. Jordánský trh je zaplaven světovými výrobky
nejrůznější provenience a atraktivní obal bývá možností, jak upoutat pozornost jordánského spotřebitele. Popisky v
arabském jazyce na obalu jsou samozřejmostí.

Napojení na internet má stále větší část jordánské státní správy a podnikatelské veřejnosti. Většina jordánských firem má
webové stránky na odpovídající úrovni. Českým firmám lze doporučit prezentaci výrobního programu prostřednictvím
webových stránek v anglické i v arabské verzi.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Na zastupitelském úřadu nebyl evidován žádný případ problému s ochranou duševního vlastnictví v zemi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Nákupy státního sektoru se uskutečňují prostřednictvím Všeobecné správy dodávek, která je ústřední nákupní agenturou
vlády. Správa nakupuje prostřednictvím veřejných soutěží. Zahraniční dodavatel musí jednat prostřednictvím místního
agenta. Tato podmínka odpadá u mezinárodně financovaných tendrů (Světovou bankou, Evropskou investiční bankou
apod.).

Nejde-li o prostý nákup zboží, vyhlašují veřejné zakázky příslušná ministerstva nebo státní firmy. Základní informace o
tendru jsou obvykle publikovány v denním tisku. Lhůta pro zakoupení tendrových podmínek bývá velmi krátká, v průměru
kolem 2–3 týdnů po zveřejnění informace. Nabídky jsou předkládány v angličtině. Častou podmínkou je zapojení místní
firmy.

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

Řešení obchodních sporů obecně přísluší jordánským soudům. Rozhoduje se (není-li ve smlouvě mezi stranami sporu
ujednáno jinak) podle jordánského obchodního zákoníku. Řešením sporů se zabývá rovněž arbitrážní komise zřízená při
Jordánské obchodní komoře.

S ohledem na regionálně typickou zdlouhavost soudních procesů, vysoké soudní poplatky a advokátní palmáre a
negativní zkušenosti s průběhem a výsledky soudních řízení, lze považovat soudní cestu za problematickou. Prevencí
problémů je výběr spolehlivého místního agenta a využívání zajišťovacích/pojištovacích mechanismů v průběhu jednání o
platebních a dodacích podmínkách. Jordánské obchodní komory jsou schopny pomoci při výběru a ověření kredibility
navrhovaného obchodního agenta.

Jistotu investorů posiluje i zřetelná snaha vlády podpořit zahraniční investice (úpravou investičních zákonů ke
zrovnoprávnění zahraničních investorů), otevírat domácí ekonomiku a začleňovat ji do mezinárodních a regionálních
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obchodních struktur (WTO, smlouvy s arabskými státy, USA, EU, EFTA aj.).

Přetrvávajícím problémem je přístup státních úředníků, byrokracie a dlouhé lhůty pro vyřizování nezbytných
administrativních úkonů.

Platební morálka solventních subjektů je obecně dobrá (v uplynulých dvou letech se vyskytl jeden případ, kdy jordánská
firma nezaplatila pohledávku ve výši 2 300 EUR). Platební podmínky odpovídají standardním mezinárodním uzancím. Platí
se obvykle akreditivem nebo se platba vyžaduje předem.

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

Obvyklá pracovní doba soukromých firem je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou
jsou maloobchody, které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24 hodin.

Pracovní doba úřadů státní správy a státních organizací je zpravidla od 8:30 do 15:00 hod. V době postního měsíce
Ramadán bývá vládou vyhlašována zkrácená pracovní doba. Úředním jazykem je arabština, vedle toho je rozšířené i
používání angličtiny.

Vzhledem k epidemii koronaviru přijala vláda od března 2020 omezující opatření, proto je nutné konzultovat aktuální
situaci se Zastupitelským úřadem.

Důležitou oblastí obchodního jednání je oblékání. Pro vládní úřady a významnější společnosti je sako a kravata běžným
„pracovním“ oděvem. Pro Evropana je však vhodné držet se evropských uzancí.

Specifickou záležitostí jsou dárky. Je běžné předat malý dárek již při prvním setkání se svým obchodním partnerem. Lze
doporučit malou pozornost z českého křišťálu, případně knihu o České republice. Dárky dává i druhá strana, zpravidla se
jedná o typický produkt jordánského hospodářství.

Vedle dárků lze doporučit, aby po každém jednání obdržel jordánský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v
případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

Oficiální státní svátkya dny volna v roce 2020

Date Weekday Holiday Name Holiday Type

20 Mar Friday March Equinox Season

21Mar Saturday Al Isra' wal Miraj Observance

5 Apr Sunday Palm Sunday Observance
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10 Apr Friday Good Friday Observance

13 Apr Monday Easter Monday Observance

19 Apr Sunday Orthodox Easter Day Observance, Orthodox

24 Apr Friday Ramadan begins Observance

1 May Friday Labor Day National holiday

24 May Sunday Eid al-Fitr National holiday

25 May Monday Independence Day National holiday

26 May Tuesday Eid al-Fitr holiday National holiday

27 May Wednesday Eid al-Fitr holiday National holiday

21 Jun Sunday June Solstice Season

31Jul Friday Eid al-Adha National holiday

1 Aug Saturday Eid al-Adha holiday National holiday

2 Aug Sunday Eid al-Adha holiday National holiday

3 Aug Monday Eid al-Adha holiday National holiday

4 Aug Tuesday Eid al-Adha holiday National holiday

20 Aug Thursday Muharram/New Year National holiday

22 Sep Tuesday September Equinox Season

29 Oct Thursday Prophet's Birthday National holiday

21 Dec Monday December Solstice Season

25 Dec Friday Christmas Day National holiday
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Oficiální státní svátkya dny volna v roce 2021

Date Weekday Holiday Name Holiday Type

10 Mar Wednesday Al Isra' wal Miraj Observance

20Mar Saturday March Equinox Season

28 Mar Sunday Palm Sunday Observance

02 Apr Friday Good Friday Observance

05 Apr Monday Easter Monday Observance

13 Apr Tuesday Ramadan begins Observance

1 May Saturday Labor Day National holiday

2 May Sunday Orthodox Easter Day Observance, Orthodox

13 May Thursday Eid al-Fitr National holiday

14 May Friday Eid al-Fitr holiday National holiday

15 May Saturday Eid al-Fitr holiday National holiday

16 May Sunday Eid al-Fitr holiday National holiday

21 Jun Monday June Solstice Season

20 Jul Tuesday Eid al-Adha National holiday

21 Jul Wednesday Eid al-Adha holiday National holiday

22 Jul Thursday Eid al-Adha holiday National holiday

23 Jul Friday Eid al-Adha holiday National holiday

24 Jul Saturday Eid al-Adha holiday National holiday

10 Aug Tuesday Muharram/New Year National holiday
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22 Sep Wednesday September Equinox Season

19 Oct Tuesday Prophet's Birthday National holiday

21 Dec Tuesday December Solstice Season

25 Dec Saturday Christmas Day National holiday

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

Nejběžnějším způsobem vstupu do Jordánska je letecky přes mezinárodní letiště v Ammánu a v Aqabě. Víza se udělují na
všech jordánských zastupitelských úřadech, pro ČR je příslušné jordánské velvyslanectví ve Vídni. Víza je možné získat
rovněž na hraničních přechodech i na letištích po příletu, výjimkou je pouze přechod Allenby Bridge / King Hussein Bridge
mezi Jordánskem a Izraelem/Palestinskými územími, kde se vízum nevydává. Poplatek za jednorázové vízum činí 40 JD
(cca 56 USD). Vícenásobná víza se na hraničních přechodech nevydávají.

Při odjezdu ze země se platí výjezdní poplatek ve výši 10 JD (cca 14 USD). Pokud cizí státní příalušníci opouštějí Jordánsko
letecky, bývá výjezdní poplatek zahrnut v ceně letenky.

V případě, že z pasu je zjevné, že turista navštívil Izrael, nebo není-li zřejmé, jak vstoupil do Jordánska, nevpustí
dotyčného turistu do většiny arabských zemí, včetně sousedních arabských zemí – Sýrie, Irák a Saúdská Arábie.

Zvýšenému riziku je cizinec podle vyjádření jordánských bezpečnostních orgánů vystaven ve východní a severovýchodní
části země a v jižní provincii Maán. Rovněž nelze doporučit oblasti přiléhající k jordánsko-syrské a jordánsko-irácké
hranici.

Přes ojedinělé teroristické události je Jordánsko poměrně bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Pouze
při cestách do odlehlejších venkovských oblastí je nutná zvýšená obezřetnost, vhodný je místní doprovod.

Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována
identita cestujících. Turisté by měli mít u sebe vždy cestovní pas.

Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí.
Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování, tak – hlavně mimo Ammán – vhodné oblečení, požívání
alkoholu, atd.

Vzhledem k epidemii koronaviru přijala vláda od března 2020 omezující opatření v dopravě, proto je nutné konzultovat
aktuální situaci se Zastupitelským úřadem v Ammánu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vládou jsou stanoveny některé výhody povinně poskytované pracovníkům většiny odvětví (minimální mzda, pětidenní
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pracovní týden, minimální dvoutýdenní dovolená a cca 20 dnů placených svátků). Zaměstnavatelé odvádějí 10 % a
zaměstnanci 5 % sociálního pojištění. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti vláda povoluje zaměstnávání cizinců jen
výjimečně.

Protože se v Jordánsku řada zaměstnání pokládá za „společensky méně přijatelná“, existuje mnoho prací, jež vykonávají
především cizinci: nejordánští Arabové, Egypťané, pracují jako tovární, stavební, zemědělští dělníci a ve službách. Asijské
síly (z Filipín, Srí Lanky) jsou zaměstnávány v domácnostech, restauracích a čínští kvalifikovaní dělníci působí na
mistrovských postech v továrnách operujících v Qualified Industrial Zones.

Jordánští pracovníci jsou obecně vzdělanější a kvalifikovanější než v jiných zemích regionu Blízkého východu, a proto se
uplatňují v bohatších ropných arabských státech.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Jordánsko disponuje sítí kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou
destinaci Aqabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným
pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy. Soukromá zdravotnická zařízení
disponují i anglicky mluvícím personálem. Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se pro cizince nedoporučuje.
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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

Embassy of the Czech Republic
34, Halab Street, Abdoun, Amman 11181
P.O.Box 2213, Jordan
Tel.: +962-6-5927051 / 2

Fax: +962-6-5927053
E-mail: amman@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/amman

Nejvhodnější formou dopravního spojení mezi letištěm Queen Alia International Airport, na kterém přistává většina
mezinárodních letů a Velvyslanectvím ČR v Ammánu je taxi. Cena je fixní, jízda jedním směrem stojí cca 25,- JD. Možné je
také využít autobusové kyvadlové přepravy mezi letištěm a centrem města. Letiště se nachází 35 km jižně od Ammánu.

• Velvyslanec: JUDr. Josef Koutský (od IX/2018)
• Zástupce VZÚ, konzulka: Mgr. Jana Kostrounová, Ph.D. (od XI/2018)
• Obchodně-ekonomický rada: Ing. Josef Kostiha (od VIII/2016)
• Administrativní attaché, hospodář: Pavel Krupička (od VIII/2017)

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 států Blízkého východu a severní Afriky, tel.: 224 182 470

• Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Odbor zahraničně ekonomických politik II, tel.: 224 852 633

Další čs. instituce nejsou v zemi zastoupeny.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
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• +962 Mezinárodní telefonní kód Jordánska
• +962 6 Tel. kód hlavního města Ammánu
• 911 Nouzová linka
• 190 Dopravní nehody
• 191 Policie
• 193 Zdravotní pohotovost
• 196 Dotazy na telefonní čísla
• 199 Hasiči/Požárníci
• 196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)
• +962 6 5343402 Dopravní policie
• +962 6 4010000 ext. 0 Letiště Queen Alia International Airport

7.4 Internetové informační zdroje

• www. jo základní informační portál o Jordánsku
• petra.gov.jo tisková agentura Petra
• jordantimes.com Jordan Times, anglicky psaný denník
• star.com.jo/default/default.aspxStar, anglicky psaný týdeník
• com stránky Jordan Tourism Board, portál cestovní ruch
• jo stránky krále Abdulláha II.
• gov.jo úřad vlády (plus rozcestník na ostatní ministerstva)
• gov.jo Ministerstvo zahraničních věcí Jordánska
• com Middle East and North Africa Financial Network
• gov.jo Jordánská centrální banka (statistiky ekonomika a obchod)
• gov.jo/home_En.asp Ministerstvo průmyslu (podn. legislativa)
• dls.gov.jo Department of Lands and Survey (Poz. úřad Jordánska)
• tourism.jo/inside/Main.asp Ministerstvo cest. ruchu a památek
• jo Information Technology Association
• rj.com letecká společnost Royal Jordanian
• jcaa.gov.jo Jordan Civil Aviation Authority
• nra.gov.jo Natural Resources Authority
• gov.jo Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů
• com.jo National Electric Power Company
• jopetrol.com.jo Jordan Petroleum Refinery Company
• apmterminals.com kontejnerový přístav v Aqabě
• epc.gov.jo Executive Privatisation Commission
• incometax.gov.jo/IncomeTax/Home/EnIndex.aspx (daně,legislativ)
• mof.gov.jo/english/inside.asp Ministerstvo financí
• aqabazone.com Aqabská speciální ekonomická zóna
• jordaninvestment.comJordan Investment Board
• customs.gov.jo, (celní sazebníky a pravidla importu a exportu)
• aig.aero Airport International Group
• arc.gov.jo Aqaba Railway Corporation
• euromedtransport.org EuroMed Transport Project
• ammancity.gov.jo Greater Amman Municipality
• jnco.gov.jo Jordan National Competitiveness Observatory
• jh-railway.com Jordan Hejaz Railway Corporation
• ltrc.gov.jo Land Transport Regulatory Commision
• lob.gov.jo Jordan Legislation Information System
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