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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
• státní zřízení republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
• platná ústava vyhlášena 28.11.1966, dodatek ústavy schválen 25.7.2002
• ústavní a politický systém reprezentativní demokracie prezidentského typu se vzájemně oddělenými mocemi

výkonnou, zákonodárnou a soudní
• moc výkonná v čele prezident republiky, který jmenuje a odvolává členy vlády, řídí jednání vlády a odpovídá za její

fungování
• moc zákonodárná dvoukomorový Národní kongres složený ze Senátu a Poslanecké sněmovny
• volební systém: platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: María Cedeno Lizardo

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

Oficiální název státu: Dominikánská repulika (República Dominicana)

Složení vlády:

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: María Cedeno Lizardo

Ministr veřejné správy: Manuel Ramón Ventura Camejo

Ministr zemědělství: Osmar Benítez

Ministr kultury: Eduardo Selman Hasbún

Ministr ekonomiky, plánování a rozvoje: Isidoro Santana López

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Dominikánská republika

2/22 http://www.businessinfo.cz/dominikanska-republika © Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

http://www.businessinfo.cz/dominikanska-republika


Ministr obrany: Ruben Dario Paulino Sem

Ministr staveb: Donald Guerret Ortiz

Ministr průmyslu a obchodu: Nelson Toca Simó

Ministr vnitra a policie: José Ramón Fadul

Ministr mládeže: Robiamny Nadesha Balcácer Vásquez

Ministr životního prostředí : Angel Francisco Estevez Bourdierd

Ministr státních zakázek a komunikace: Gonzalo Castillo

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Rafael Sánchez Cárdenas

Ministr turismu: Francisco Javier García Fernández

Ministr práce: Winston Antonio Santos Ureña

Ministr zahraničních věcí: Miguel Octavio Vargas Maldonado

Ministr energie a těžby: Antonio Isa Conde

Ministr za ženská práva: Janet Camilo Hernández

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

Rozloha: 48 670 km2 (132. na světě)

Počet obyvatel: 10,3mil ( r. 2018)
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Průměrný roční přírůstek: 0,99%

Národnostní složení: 47,8% římskokatolické

Náboženské složení: 95% katolíci, zbytek protestanti a bez vyznání

Úřední jazyk: španělština, možnost dohovořit se dobře také anglicky, případně francouzsky

Administrativně správní členění země: 31 provincií,1 federální distrikt

Hlavní město: Santo Domingo

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
HDP v běžných
cenách

62 65 67 69

Růst HDP v % 7 6,6 4,6 6,4 5,1%
Inflace v % 0,8 1,6 3,3 4,3 1,8
HDP na osobu 13 390 14 120 14 600 14 800
Nezaměstnanost 7,8 6,4 5,9 5,1

v mil EURO

Zdroj: Int. monetary fund

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

2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy ( k % HDP) 14,58 17,36 14,64 14,92 15,05
Výdaje ( k % HDP) 17,52 17,55 17,42 18,10 18,00
Saldo -2,94 -0,19 -2,79 -3,18 -2,95

Zdroj: Int. monetary fund

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

2014 2015 2016 2017 2018
Bilance běžného
účtu(v % kHDP)

-3,3 -1,9 -1,1 -0,2 -1,4
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Zdroj dat: Int. monetary fund

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému DR je centrální banka, Banco Central de la República Dominicana, která byla založená
9.10.1947. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny
a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky,
které poskytují obvykle krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodbé pro stavební a turistický sektor poskytují
banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i
soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětní, jako je zemědělství, turistika, průmysl,
doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i
služby rozvojových bank.

Vládní bankovní instituce:

Banco Central, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones

Nevládní bankovní instituce:

Banreservas, Banco Popular Dominicano, Banco BHD León, Scofiabank, Citibank, Banco Múltiple Activo Dominicana,
Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica, aj.

1.7 Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31.května 1992, běžně známým jako Daňový zákon
(Codigo Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy (Dirección General de Impuestos Internos nebo
DGII). Dominikánské daňové právo je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských činností
v Dominikánské republice jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským občanem nebo cizincem
s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci
s dlouhodobým pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují příjmy z finančních investic
v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se musí odvádět daně v DR.

Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0%, 15%,
20%, 25%. Daň z příjmu právnických osob je stanovena jako paušální 25% daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297).
Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové přiznání. Kapitálové zisky jsou
definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci ( čl. 289). Kapitálové zisky jsou
daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového zboží a služeb (ITBIS), která je
stanovena na 16%. ITBIS je daň z přidané hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (č. 335). Existuje
mnoho osvobození od daně z ITBIS (č. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní potraviny, léky,
palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály, finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a
kulturní služby. Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a služeb ( č. 361 a 375) zahrnující
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např. motorová vozidla, zbraně, tabákové výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby
se liší v závislosti na druhu zboží ( 5-80%).
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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

2015 2016 2017 2018 2019
Obchodní bilance -8,7 -8,7 -10,1 -12,2 -12,4
Vývoz zboží 8 8,5 8,3 8,6 9,8
Dovoz zboží 16,7 17,2 18,5 20,8 22,2

v mld EURO

Zdroj dat: Evropská delegace

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

2015 2016 2017 2018 2019

EU vývoz 1,4 1,7 1,6 1,9 2,0
EU dovoz 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9
Saldo 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1

údaje v mld EURO

Zdroj dat: Evropská delegace

2.3 Komoditní struktura

Dominikánská republika se zaměřuje na obchodování se zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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V zemi je síť celkem 74 průmyslových zón, klíčovými odvětvými jsou elektronika, zdravotní zařízení, logistika, obuv, textil,
tabák, šperky, outsourcing aj.. Domácí a zahraniční firmy jsou vyňaty z dovozních cel, korporativních daní z příjmu a daní
ze staveb. Společnosti mohou volně repatriovat své zisky v plné výši. Činnost volných zón v Dominikánské republice je
řízena přímo zvláštním radou pro volné zóny. V současné době v zónách volného obchodu operuje více než 700
společností.

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

Mezi lety 2010-2018 DR přilákala přímé zahraniční investice ve výši 22,4 mld USD, tedy téměř 2,5mld USD ročně. Přímé
zahraniční invetice plynou přeevším do energetiky, těžby, zón volného obchodu a cestovního ruchu.

Největšími investory jsou USA, zejména do služeb finančních a pojišťovacích a moderních špičkových technologií, dále
Španělsko s investicemi do turistiky a služeb spojených s turistikou (hotelnictví, restaurace, bankovnictví), významnými
investory jsou Kanada, Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie a dále v posledních letech také Francie, Trinidad a Tobago,
Kolumbie, Brazílie a Panama.

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

Dominikánská republika je otevřená přímým zahraničním investicím, nabízí politickou a ekonomickou stabilitu a přístup
na globální a regionální trhy. Mezi výhody patří geografická poloha země a exportní pobídky, nízké náklady na pracovní
sílu a produktivita práce.

Právní rámec zahraničních investic na Dominikánské republice prošel podstatnou změnou se Zákonem 16-95 o
zahraničních investicích, s několika prováděcími dekrety, naposledy modifikovaný prezidentským dekretem 163-97.
Začlenění této nové legislativy umožňuje DR disponovat značnými výhodami a hlavně bezpečností a jistotou pro
zahraničního investora.

V platnosti jsou zvláštní a daňové zákony, které nabízejí specifické pobídky určené pro zahraniční investice podle druhu
investice. Nejdůležitějšími zákony jsou tyto:

• zákon umožňující výrobcům zboží a služeb pro vývoz v rámci volných zón, úlevy zvláštního režimu z celní kontroly a
fiskálních pobídek až do výše 100 % vynětí z cel

• firmy v tzv. zvláštní zóně příhraničního rozvoje jsou vyjmuty ze všech daní po dobu 20 let
• turistika je podporována zvláštními zákony o rozvoji turistiky v provinciích a lokalitách a poskytuje úlevu vynětí z daní

na dobu 10 let
• zákon 150-97 stanoví nulovou sazbu na materiál, zařízení a stroje pro výrobu těm společnostem, které v zemi pracují

na zemědělsko-chovatelských projektech aj.

Dekret č. 950-01 z 20. 9. 2001 upravuje povolení k trvalému pobytu investorům a poskytuje investorům stejná práva jako
národním investorům.

Pro zřízení kanceláře v Dominikánské republice jsou vyžadovány náležitosti uvedené v dekretu č. 950-01, pro zahraniční
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investory je vyžadován trvalý pobyt za účelem realizace investice, žádost o registraci investice na centrální bance a CEI-RD
(Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana), registrace k daňovému přiznání, dokumenty potřebné
pro poukazy výnosů a repatriaci kapitálu aj. mimo zakládací listiny společníků mateřské firmy, stanov apod.

Zákon 16-95 z 20. 11. 1995 upravuje zahraniční investice v rámci procesu liberalizace národní ekonomiky. Tento zákon
stanoví zásady pro zahraniční investice:

• rovné zacházení se zahraničními investicemi, zajišťující stejná práva, zákonnou ochranu a nulovou diskriminaci.
Jediná omezení pro zahraniční investory jsou v oborech v ukládání toxických nebo radioaktivních odpadů v zemi
nevytvořených, činnosti ovlivňující veřejnou zdravotní péči a životní prostředí a výroba zařízení a materiálů s přímým
vztahem k národní obraně, kde má přímé pravomoci jen prezident republiky

• definice zahraničních investic umožňuje kapitálové vklady, vklady naturální, nehmotné technologické kontribuce,
jako jsou obchodní známky, výrobní modely, průmyslové procesy, technická pomoc aj.

• registrační procesy vyžadují jen autorizace centrální banky a jsou charakteru statistického. Zahraniční investor musí
zaregistrovat svou investici do 90ti dnů od jejího umístění v zemi a získá automaticky certifikát o registraci zahraniční
investice (Certificate of Foreign Investment Registration – CFIR)

• volná repatriace dividend a kapitálu – investor má právo na převod do zahraničí v cizí měně přes privátní směnečný
trh, za předpokladu, že má CFIR, veškerého kapitálu v zemi investovaného a kapitálových výnosů a veškerých
dividend deklarovaných každoročně u dominikánských úřadů, po zaplacení příslušné daně z příjmu

• neregistrované investice – nepostihují samotnou investici, pouze v případě převodu výnosů do zahraničí je nutno
předložit příslušný CFIR

Dominikánská republika má uzavřené bilaterální dohody o ochraně investic s Čínou, Ekvádorem, Francií, zeměmi
CARICOMu, Chile a Argentinou a v jednání jsou investiční dohody s Kolumbií, Peru, Izraelem, Tchajwanem, Kanadou,
Koreou, Dánskem, Norskem, Švédskem, Německem, Ruskem, Českou republikou, Belgií, Rakouskem, Venezuelou a
Ukrajinou.
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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

V zemi má stále zastoupení Evropská delegace

Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana

Adresa"
Cesar Nicolás Pensón 85A, Gazcue
Santo Domingo, D.N, República Dominicana

Telefon: (809) 227-0525
Fax: (809) 227-0510

Email:
delegation-dominican-rep@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a DR se v posledním desetiletí posílily, částečně díky dohodě o hospodářském přidružení
EU-VARIFORUM. EU představuje druhého největšího obchodního partnera DR s přibližně 10% hodnoty celkového
zahraničního obchodu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro roky 2014-2020 EU vyčlenila částku 72 mil EURO na prjekty zaměřené na zkvalitnění pracovních podmínek a reformu
veřejné správy.
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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

2 015 2 016 2017 2018 2019
Vývoz z ČR 14 247 13 771 5 868 12 699 5 264
Dovoz do ČR 14 179 15 154 17 819 18 356 18 519
Obrat 28 426 28 925 23 688 31 055 23 783
Saldo 68 -1 383 -11 951 -5 657 13 256

údaje v tis. USD

Zdroj dat: ČSU

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
3917 Trouby trubky hadice

příslušenství z plastů
48 809 695

8537 Tabule, panely, ovládací
stoly, pulty, skříně aj.
základny

11 670 541

3920 Desky folie ap ostatní z
plastů neporovité

222 174 429

8429 Buldozerysrovnávače
rypadla apod. s pohonem

43 905 427

4819 Krabice pytle aj pořadače aj.
pořadače z papíru

171 838 374

6810 Výrobky z cementu betonu
kamene umělého

152 574 346

7013 Sklo stolní domácenské
kuchyňské aj

70 211 276

4819 Stroje pro zpracování kůží
ap opravy obuvi

4 059 202

3926 Výrobky stavební z plastů 48 385 124
9410 Sedadla též proměnitelná v 6 534 108
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lůžka

zdroj: ČSU

Dovoz do ČR

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
9018 Lékařské, chirurgické,

zubolékařské nebo
zvěrolékařské

98 428 4 776

3006 Zboží farmaceutické jiné 22 241 4 536
2208 Ethylalkohol nedenat pod

80% destiláty likéry
171 317 2 536

0803 Banány vč planejnů čerstvé
sušené

1 891 771 1 525

2402 Doutníky doutníčky cigarety
z tabáku náhražek

11 104 1 099

8536 Elektrická zařízení k
vypínání, spínání nebo
ochraně

5 942 804

6403 Obuv se svrškem z usně 10 492 635
3401 Mýdlo ap výrobky papír plsť

aj pokryté mýdlem
1 274 336

3005 Vata gáza obinadla ap.
zboží

1 527 277

3926 výrobky ostatní z plastů 9 631 233

zdroj: ČSU

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Jak dominikánské, tak české statistiky nevykazují žádné údaje o vzájemné obchodní výměně v oblasti služeb. Centrální
banka DR ani žádná jiná instituce tuto databázi nevede. Nicméně byl zaznamenán trend růstu zájmu českých investorů o
dominikánský trh v cestovním ruchu a zvyšoval se také počet českých turistů v organizovaných turistických zájezdech do
DR. Každoročně se zvyšuje zájem o nákup nemovitostí v DR k rekreačním účelům.

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

V posledních letech je pro český export nejdůležitější firmou soukromá dovozní a distribuční společnost Peravia Motors
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c.a., Santo Domingo, která každoročně zajišťuje objemově zajímavé dovozy českých osobních aut Škoda na trh. Na
významu dále nabývají soukromé společnosti dovážející ruční zbraně a munici, papír a karton, sklo a skleněné výrobky,
bižuterii aj. výrobky především lehkého a spotřebního průmyslu.

Na DR nejsou registrovány žádné společné česko-dominikánské podniky. Jiné formy ekonomické spolupráce než přímý
vývoz a dovoz za úplatu nejsou s českými partnery realizovány.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce. Žádné rozvojové projekty
financované z rozpočtu na rozvojou spolupráci ČR v zemi neprobíhají.
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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

Hlavním cílem modernizace státu byla privatizace státních společností, ve smyslu zákona č. 141-97 o reformě veřejných
společností z června 1997. Tento zákon umožňuje soukromým společnostem získat 50 % podíl na kapitálu a řízení
veřejných společností na základě mezinárodních licitací.

Dominikánská republika má jednu z nejrozvinutějších infrastruktur telekomunikací v regionu. Vhodným odvětvím pro
české investice je sektor telekomunikací a služeb, zejména pro turistiku (hotelnictví, restaurace aj.), bankovnictví a
pojišťovnictví, sektor dopravy, výstavba silniční infrastruktury a rekonstrukce železniční infrastruktury a investice do
těžebního průmyslu, do sektoru hornictví. V zemi je ústavou zajištěno soukromé vlastnictví. Jiné velké privatizační projekty
strategických odvětví národního hospodářství neexistují. Rozvojové projekty jsou vyhlašovány spíš na regionální úrovni a
jsou směrovány do ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, zalesňování a ekologických staveb a do rozvoje
turistiky.

Dominikánská vláda prosazuje ambiciózní programy podpory konkurenceschopnosti národních odvětví, hlavně v
zemědělství, jako základní krok v rámci globalizačních procesů ekonomiky.

Rizika podnikání a investování v Dominikánské republice jsou obdobná jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, je nutno
dbát na kvalitu a bonitu partnera a jeho zázemí, kvalitní zajištění návratnosti poskytovaných úvěrů bankovními garancemi
a avalem, v případě dodávek investičního zboží využít klauzule zástavního práva ke zboží až do úplného zaplacení,
využívat bankovních nástrojů k inkasu pohledávky před jejich splatností (factoring, forfaiting), plně využívat služeb
místních renomovaných právních a poradenských kanceláří ap. V Dominikánské republice je zaručeno soukromé
vlastnictví firem i fyzických osob ústavou a upraveno příslušnými zákony. Nehrozí nebezpečí vyvlastnění majetku
soukromých osob a firem, naopak úsilí dominikánské vlády se koncentruje na přilákání soukromých investic do země.

5.2 Kalendář akcí

V DR není v současnosti organizován žádný mezinárodně významný veletrh vhodný pro českou oficiální účast. V Santo
Domingu je pravidelně organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může zaujmout
podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast. Pro podnikatele v potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu
pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.
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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

Dominikánský trh je pro české exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak počtem
obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní
navazující odvětví a dále zejména odvětví komunikací a volné zóny. Pro úspěšný vstup na dominikánský trh je nutný
místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a jednak místní mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od
ostatních zemí Latinské Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s pomocí místního
zástupce.

V DR se nenachází velvyslanectví ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů
s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců, bez kterých by nebylo možno exporty
realizovat. Zastupitelská síť je nedostatečná a nepokrývá potřeby většiny českých výrobců.

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

Dominikánský trh je liberální s otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do všech
odvětví národního hospodářství. Politika vlády umožňuje volné působení zahraničních firem na trhu. Zahraniční obchod
se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, výjimkou je
však speciální materiál. Doklady obvykle vyžadované při dovozu jsou

• celní deklarace
• obchodní faktura
• přepravní dokumenty
• podle druhu zboží certifikát kvalit, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod.

Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má pouze statisticko- evidenční účel.

Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti
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obchodníků a arbitráž. Dominikánský vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na dovoz
zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení, zejména na dovoz živého dobytka z USA.

DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákoník práce z r. 1992 upravuje vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci a ostatní pracovně právní podmínky. Státní
pracovní sekretariát dohlíží na dodržování Zákoníku práce a tzv. pracovní soudy mají ve své jurisdikci pracovní spory.
Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil se neliší.

Pracovní podmínky: nejméně 80% zaměstnanců musí být Dominikánci, u vedoucích zahraničních funkcionářů firem není
vyžadováno dominikánské státní občanství. Dominikánští zaměstnanci mají stejná práva jako cizinci, tzn. mají nárok na
stejnou výši platu, práva podmínky jako cizinci.

Pracovní doba: normální pracovní týden je 44 hodin, s osmihodinovou dobou. Obvykle se však pracuje 40hod týdně od
pondělí do pátku a zbývající 4 hodiny společnosti obvykle přesunují na sobotu. Pracovní týden zaměstnanců na částečný
úvazek nesmí překročit 29 hodin.

Placené volno: povinné placení volna je následující: 5 dní na svatbu, 3 dny na pohřeb a 2 dny na narození potomka

Dovolená: po splnění jednoho roku pracovního poměru vzniká nárok na 14 pracovních dní dovolené

K registraci firmy je nutno požádat o zápis v obchodním rejstříku, přikládá se vyplněná žádost o registraci, stanovy se
jménem a sídlem firmy, druh podnikání, výše kapitálů, majitel firmy aj., a to prostřednictvím specializovaných právních
kanceláří. Poté je přiděleno registrační číslo a firma se zaregistruje jako místní a má identická práva a povinnosti jako
kterákoliv domácí firma. Společnost se musí registrovat také v rejstříku daňových poplatníků.

Zahraniční investor může v zemi založit pobočku .

Specifická je registrace firem se zájem o aktivity ve volné zóně, povolovací a registrační řízení provádí Cosejo Nacional de
las Zonas Libres.

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

Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb specializovaných
agentur na DR, které ve spolupráci s místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a
efektivnost vlažených prostředků na propagaci. Zástupce může navíc na místě průběžně sledovat dopady propagačních
akcí a aktivně reagovat na odezvu trhu a nové podněty, které by vedly k navázání nových obchodních styků. Pro
propagaci se využívají všechny formy působení na podnikatelskou sféru a ve značné míře se využívají i HSP. Odvětví
telekomunikací je v DR na vysoké úrovni a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS.
Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných agentur. Obchodní korespondenci je nutno
vést ve španělštině, v krajním případě v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a inzertní
materiál.
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou
legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní rámec pro ochranu patentů, obchodních
značek, obchodního jména a průmyslových vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z
členství ve WTO (TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property).

Průmyslové vlastnictví

je upraveno Zákonem 20-00 z 8. 5. 2000 o průmyslovém vlastnictví, který nahradil Zákon 4994 o patentech a vynálezech a
Zákon 1450 z r. 1937 o obchodních značkách a obchodních jménech. Zákon 20-00 je v souladu s TRIPS a dalšími
mezinárodními dohodami a poskytuje klasifikaci účelu registrace odpovídající mezinárodně uznávaným klasifikačním
systémům. Na patenty a užitné modely se vztahuje Strasbourgská konvence z r. 1971, na průmyslové designy Dohoda z
Locarna z r. 1968 a na obchodní značky Dohoda z Nice z r. 1957. Za schvalování patentů a registraci práv průmyslového
vlastnictví je odpovědná Oficina Nacional de Propiedad Industrial -ONAPI.

Patenty

Na ochranu vynálezů, užitných modelů a průmyslových vzorů. Patent je třeba registrovat u ONAPI. Žádost o registraci
musí uvádět identifikaci vynálezce a zákonného reprezentanta, osvědčení právního titulu vynálezu, jméno, popis, výkresy
a resumé o vynálezu a zaplacení příslušných poplatků. Nepatentovatelné předměty jsou takové, které se již vyskytují v
přírodě, ve vědeckých teoriích a matematických metodách, existující objevy, výhradní estetické kreace, prezentace
informací, počítačové programy, terapeutické, chirurgické nebo diagnostické metody pro léčbu lidí a veterinářství, živoucí
látky a substance již existující v přírodě a nová použití patentovaných výrobků nebo procesů. ONAPI má na registraci
lhůtu 60 dnů. Patenty jsou povolovány na 20 let.

Obchodní značky

Zákon 20-00 poskytuje ochranu všem druhům obchodních značek, včetně kolektivních a certifikačních. Registrace
obchodní značky poskytuje výhradní práva uživatele na obchodní značku. Jsou uznávána prioritní práva na obchodní
značky registrované v zahraničí. Právo na obchodní značku se nevztahuje na značky, které mohou být používány v
obchodě k popisu produktu, generická nebo vědecká pojmenování produktu, barev aj., značky narušující veřejný pořádek
nebo morálku, značky, které mohou zesměšňovat lidi, náboženství, země apod., pro veřejnost klamavé značky pokud jde
o přírodu nebo o kvalitu výrobků, značky kopírující nebo imitující notoricky známé značky, značky porušující existující
práva duševního vlastnictví, značky podobné již registrovaným a snadno zaměnitelné aj.

Registrace obchodních značek se uděluje na dobu 20ti let a je prodlužitelná po vypršení této doby o dalších 10 let.

Obchodní jména

Zákon 20-00 chrání rozlišovací značky jako jsou obchodní značky, nálepky, emblémy, slogany, názvy původu a další.
Exkluzivní právo použití obchodního jméno nevzniká z registrace, ale z prvního obchodního použití.

Autorské právo

Článek 8 Dominikánské ústavy stanoví za základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká,
umělecká a literární díla. Ochrana autorských práv je zajištěna Zákonem 32-86 o právech duševního vlastnictví, který
odpovídá článkům Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno
registrovat na National Office of Copyright (ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v r.
1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952 Univerzální konvence o autorských právech, v r.
1961 Římská konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového vysílání, v r. 1996 WIPO
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dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a gramofonových produkcích.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou mezinárodních a národních licitací, vypisovaných
oborovými ministerstvy a státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především transparentní
průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů
firmy národní, které mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry vyhlašovaných
projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním
společnostem 50% participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy není dominikánský
dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro zahraniční firmy podíl až na 70 %.

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční
infrastruktury, sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro participaci v těchto veřejných
zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných
informací o tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodů neexistence zastoupení ČR v zemi.
Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na
vládních rozvojových projektech DR.

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

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle
druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu.
Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění
devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění
splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se
zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se
doporučuje platba předem.

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro
geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných
poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u
regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných
zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

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

Státní svátky:
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1.1. Nový rok

6.1. Tři králové

21.1. Den Paní Mrie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Durte

27.2. Den nezávislosti

březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce

květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině. Jednání v
angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné. Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnost
obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro
problematiku právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít místních odborných
společností.

Důraz je kladen navzhled partnera a jeho osobní hygienu. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě,
znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu.

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

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o
prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit
turistickou kartu, tato je již zahrnuta v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi účel a
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předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při
odjezdu ze země není dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v jiné měně.

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání

do soukromých rezidencí. Některé letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska se soukromou
ochrankou jsou však naprosto bezpečná.

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných
soukromých dopravců.

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu.

Mezinárodní řidičský průkaz je platný po dobu 3 měsíců.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni a je poskytována převážně soukromými zařízeními.
Platba je požadována v hotovosti. Je nutno věnovat pozornost uzavření kvalitního zdravotního pojištění již před cestou do
teritoria. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vráceny až po návratu do ČR. Zdravotní péče je na poměrně dobré úrovni.
V pohraničních oblastech s Haiti je možný výskyt malárie. V letních měsících je zvýšený výskyt komárů přenášejících
horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se používat vhodné repelenty.
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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 Havaně
Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43

Nuevo Vedado

la Habana, CUBA

Telefon:(+53) 78833201,78833467

Fax (+53) 78833596

email: havana@embassy.mzv.cz

obchodně-ekonomický úsek: commerce_Havana@mzv.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost Velvyslanectví ČR v Havaně: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika, haiti

Honorární generální konzulát

vedoucí úřadu: José Ramón Brea Gonzáles

asistentka konzula: Gina Victoriano

Ave. Bolívar No. 830

La Esperilla
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Apto pastal 3673 Santo Domingo

Telefon: + 1809 685 6900, + 1809 682 7605

email:santodomingo@honorary.mzv.cz; jrbrea@claro.net.do;gina_victoriano@yahoo.com

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

V Dominikánské republice žádná z výše uvedených institucí nemá své zastoupení.

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

• pohotovostní číslo 911
• hasiči 809-6822000
• národní policie 809-6823151
• Červený kříž 809-6823792
• Civilní obrana 809-6893898
• CDE 809-5351100
• Tecni-taxi 5672010
• transporte turístico - taxi 809-4221330
• stížnosti a reklamace 809-4125045

7.4 Internetové informační zdroje

• www.cnzfe.gov.do exportní volné zóny
• www.phlaw.com Doing Business in the Dominican Rep.
• www.cei-rd.gov.do export a investice
• www.dr.-opin.com investice
• www.bancentra.gov.do centrální banka
• www.dr-opin.com investice
• www.seic.gov.do Ministerstvo průmyslu a obchodu
• www.seopc.gov.do Ministerstvo veřejných prací
• www.serex.gov.do Ministerstvo zahraničních věcí
• www.secffaa.mil Ministerstvo obrany
• www.agricultura.gov.do Ministerstvo zemědělství
• www.stp.gov.do technický sekretariát Kanceláře prezidenta
• www.dga.gov.do celní správa
• www.dgii.gov.do daňový a finanční úřad
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