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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Rok 2019 zaznamenal na politické scéně další propad popularity prezidenta Dannyho Faure. Nové prezidentské volby
mají proběhnout na podzim 2020.
K hlavním prioritám seychelské vlády patřil boj proti návykovým látkám, které ohrožují i turistický ruch.

V ekonomické oblasti byly zavedeny strukturální reformy, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti a položení
základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. K pozitivnímu vývoji přispěla realizace několika
programů s MMF. Vláda podpořila zahraniční investice do sektoru služeb, zejména do hotelového podnikání. Současně, s
cílem podpořit hospodářskou závislost na turistice, podpořila rozvoj zemědělství, rybolovu a malovýroby.
Seychely jsou malou a současně otevřenou ekonomikou, silně závislou na přílivu turistů. Epidemie COVID_19 proto bude
mít na hospodářství v roce 2020 velice negativní dopady. Značný význam pro hospodářství země má také mořský rybolov.
Ten je však negativně ovlivňován klimatickými změnami (teplotou vody). Jedním z důležitých úkolů vlády je proto zvýšení
dlouhodobé rezistence země vůči klimatickým změnám za současného držení ekonomické výkonnosti.

Dle ADBG činil růst hospodářství v roce 2019 3, 5 %. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o zpomalení (ze 4, 1 %). To
bylo způsobeno nižším přílivem turistů ze zemí eurozóny.

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:
• Seychelská republika
• Republic of Seychelles
• République des Seychelles
• Repiblik Sesel
Složení vlády:
• Prezident - Danny FAURE
• Viceprezident - Vincent MERITON

Mezinárodní pozorovatelé předpokládají, že Danny Faure zůstane u moci do konce volebního období 2020. Nicméně
přechod moci od bývalého prezidenta Jamese Michela na tehdejšího viceprezideta Faure (konec roku 2016) bez řádných
voleb byl bezprecedentní a bude i nadále příčinou politických napětí mezi vládou a opozicí.

Od 1. 1. 2018 bylo portfolio zahraničních věcí - "Department of Foreign Affairs" (ministerstvo zahraničních věcí) -
převedeno z prezidentské kanceláře na kancelář viceprezidenta. Ministrem zahraničních věcí se současně stal Vincent
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MERITON. Státní tajemník pro zahraniční záležitosti Barry FAURE byl současně jmenován "Executive Head of Departmen
of Foreign Affairs". Poslední změny kabinetu proběhly v dubnu 2018.

• Ministr rybolovu a zemědělství - Charles BASTIENNE
• Ministryně školství a rozvoje lidských zdrojů - Jeanne SIMÉON
• Ministryně pro zaměstnanost, imigraci a civil status - Myriam TELEMAQUE
• Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn - Wallace COSGROW
• Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování - Maurice LOUSTEAU-LALANNE
• Ministryně sídel, infrastruktury a pozemní dopravy - Pamela CHARLETTE
• Ministr zdravotnictví a sociálních věcí - Jean-Paul ADAM
• Ministryně rodinných záležitostí - Mitcy LARUE
• Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů - Didier DOGLEY
• Ministryně design., místní vláda - Macsuzy MONDON
• Ministryně rodinných záležitostí - Mitcy LARUE

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

• Počet obyvatel: 95 300 (odhad pro 07/2020 dle CIA)
• Průměrný roční přírůstek: 0,69 % (odhad pro 2020 dle CIA)
• Demografické složení:

ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2018, dle SB)
dle věku (odhad CIA pro rok 2020):
0-14 let: 18, 85 %
15 - 24 let: 12, 39 %
25 - 54 let: 49, 03 %
55 - 64 let: 11, 46 %
65 let a výše: 8, 27 %

• Národnostní složení - "Seychellois": seychelští Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Východoafričané a Malgaši, také
arabská, čínská a francouzská populace

• Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

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.

Nominální HDP/obyv. (miliony USD, dle EIU):

2014 2015 2016 2017 2018 2019 odhad

13 000 14 000 14 000 15 000 15 000 16 570

Reálný HDP (mld USD,dle EIU):

2014 2015 2016 2017 2018 2019 odhad

1, 3 1, 4 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7

Inflace spotřebních cen (%, dle EIU):

2014 2015 2016 2017 2018 2019 odhad
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1,4 4,0 - 1,0 2, 9 3, 7 1, 8

Míra nezaměstnanosti (2017, dle CIA Factbook): 3 %

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

Státní rozpočet (% HDP, dle SB):

2015 2016 2017 2018 2019 projekce

příjmy bez darů 33,4 36,6 35,6 38 35,6

výdaje 32,8 38,1 36,9 40,2 37,3

primární saldo 4,3 3,4 3,0 3,0 2,5

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

2015 2016 2017 2018 2019

Bilance běžného
účtu (% HDP)

-17,8 -20,0 -21,6 -20,3 - 13,6 dle EIU

Finanční a
kapitálový účet
(% HDP)

12,2 14,0 16 14,3

Čisté zahraniční
investice (%HDP)

13,0 14,8 13,0 13,0

Fiskální bilance
(% HDP)

1,8 0,2 0,0 -0,2

Dluh (% HDP) 64,8 80,2 76,5 73,0

Primární bilance
(% HDP)

4,7 3,3 3,4 3,0

zdroj: SB - údaje SB jsou k 05/2020 k dispozici za rok 2018

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB, za 2018 a 2019: tradingeconomics.com):

2014 2015 2016 2017 2018 2019

běžný účet -310,3 -256,2 -242 -230 - 81,7 - 51,6

kapitálový účet 39,1 36,9 n/a n/a
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finanční účet -192,0 -215,8 n/a n/a

Veřejný dluh vůči HDP (údaje k 05/2020 jsou za r. 2018):

2013 2014 2015 2016 2017 2018

48,5 65,0 60,6 65,0 62,0 n/a

Bilance běžného účtu, rezervy v zahraniční měně (miliony USD, dle EIU):

2014 2015 2016 2017 2018 2019

vývoz zboží
(FOB)

539,0 449,4 459,2 564,8 561,9 595,2

dovoz zboží
(FOB)

-1081,0 -922,4 -991,0 -1 155,1 -1 233,8 - 1189,1

bilance
běžného účtu

-310,4 -256,2 -285,6 -295,1 -269,4 - 229,7

rezervy v zahr.
měně, bez
zlata

465,0 536,2 523,5 545,2 549,5 580,6

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.
P.O.Box 701, Victoria
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.
P.O.Box 167, Victoria
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq
State House Avenue
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P. O. Box 241, Victoria
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank
Kingsgate Hse.
P. O. Box 531, Victoria
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Absa Bank Seychelles

Seychelles Commercial Bank

• Další pobočky zahraničních bank:

MCB Seychelles Ltd. (Mauritius Commercial Bank)

Bank od Baroda (indická)

Al Salam Bank Seychelles

Bank of Ceylon

Bank Al Habib Ltd (pákistánská mezináridní banka)

SBM Bank Seychelles (State Bank of Mauritius)

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.
Maison La Rosiere
P.O.Box 887, Victoria
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net

State Assurance Corporation
Pirates Arms Building
P.O.Box 636, Victoria
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

1.7 Daňový systém
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Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

• dovozy - týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0–200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %;
netýká se reexportů

• služby - platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele
• domácí výroba - týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v
závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši
se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských
honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act
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2. Zahraniční obchod a investice
EIU předpokládá v letech 2020 a 2021 pozitivní vývoj v exportu ryb a mořských produktů a naopak pokles hodnoty
dovozů s ohledem na pokles ceny ropných frakcí.

Coronavirvá epidemie velmi negativně ovlivní turistický ruch.

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

Obchodní bilance za posledních 5 let (miliony EUR, srovnání s předchozím rokem v %, dle Evropské komise)

rok dovoz vývoz saldo obrat

miliony
EUR

změna % miliony
EUR

změna % miliony
EUR

změna % miliony
EUR

změna %

2014 809 16,3 419 -4,2 -390 50,9 1 229 8,4

2015 887 9,5 430 2,6 -456 17,0 1 317 7,2

2016 1 489 67,9 440 2,2 -1 049 129,9 1 929 46,4

2017 1 194 -19,8 527 19,9 -666 -36,5 1 721 -10,8
2018 962 - 19,4 649 23,1 - 313 - 53,0 1 611 - 6,4

2019 1 087 13,0 511 -21,3 - 577 83,9 1 598 - 0,8

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna v r. 2019 (miliony EUR, podíl v %, dle Evropské komise):

dovoz vývoz obrat

země mio.
EUR

% země mio.
EUR

% země mio.
EUR

%

svět 1 087 100 svět 511 100 svět 1 598 100

1 SAE 290 26,7 1 EU 27 158 30,9 1 EU 27 430 26,9
2 EU 27 272 25,0 2 Spojené

království
121 23,8 2 SAE 394 24,7

3 Singapur 148 13,6 3 SAE 105 20,5 3 Spojené
království

155 9,7

4 JAR 63 5,8 4 Mauricius18 3,6 4 Singapur 149 9,3

5 Čína 54 5,0 5 Malajsie 12 2,4 5 JAR 64 4,0
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6 Indie 39 3,5 6 Austrálie 12 2,3 6 Čína 55 3,4

7 Spojené
království

33 3,1 7 Madagaskar9 1,7 7 Mauricius47 2,9

8 Mauricius29 2,6 8 Hongkong5 1,0 8 Indie 41 2,6

9 USA 20 1,9 9 Japonsko5 0,9 9 Malajsie 28 1,8

10 Turecko 17 1,5 10 USA 4 0,9 10 USA 25 1,5

2.3 Komoditní struktura

• komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky
(reexport)

• komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky
Obchod EU se Seychelami v r. 2019 dle komodit - 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (dle Evropské komise, DG for Trade, miliony EUR)

Dovoz Vývoz

SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total

0 potraviny a
živá zvířata

165 91,5 7 stroje a
dopravnostředky

136 51,3

3 minerální
paliva,
lubrikanty

10 5,4 0 potraviny a
živá zvířata

56 21,1

8 různé
výrobky

2 1,1 6 vyrobené
zboží klasif.
dle materiálu

29 10,9

7 stroje a
dopravní
prostředky

1 0,7 8 vyrobky
různé

14 5,1

10 ostatní 1 0,5 1 nápoje a
tabák

10 3,8

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu - Seychelles International Trade Zone (SITZ) - byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad,
balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost
dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles
International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost
zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

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

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):- údaje k 05/2020 jsou k dispozici pro rok 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

613,2 57,3 108,3 105,9 86,4 124.47 49,93

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice
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směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

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

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního
pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno
Ministerstvem financí.

Cizinci mohou investovat pouze v těchto sektorech:

• Ubytovací kapacity/hotely od 16 do 24 pokojů (max. 80% podíl)
• extrakce skořice (max. 49% podíl)
• stviteství, tř. II (max. 49% podíl)
• potápění - operátoři s 4-5 loděmi (max. 49% podíl)
• kontraktor v oboru elektřiny (max. 49% podíl)
• pronájem bytů od 11 do 24 jednotek (max. % podíl)
• pronájem lodí/jachet (max. 49% podíl)
• extrakce jiných přírodních olejů (max. 49 % podíl)
• údržba a opravářské služby kamncelářských strojů vč. počítačů (max. 49% podíl)
• strojní inženýrství (max. 49% podíl)
• klempíř/instalatér (max. 49% podíl)
• provozovatel souborných služeb pro cestování (tour operator; max. 49 %)
• investice cizincem mohou být na základě žádosti také povoleny do:
• chov dobytka/domácího zvířectva
• pekárna
• zeleninová/ovocná farma
• garáže/služby spojené
• kadeřník
• služby pro zemědělství
• maloobchod
• lázně a masáže

Minimální plat pro stálé zaměstnance je 22,25 SR/hod. Komerční/průmyslové pozemky nelze koupit, pouze pronajmout
na 60 nebo 99 let.

Podrobné informace lze získat na Seychelles Investment Board, P.O.Box 1166, Mahé, Seychelles, tel.: +248-4295500,
e-mail: info@sib.gov.sc, web: www.sib.gov.sc.
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3. Vztahy země s EU
Evropská unie stále ještě představuje pro Seychely hlavního zahraničního partnera a zdroj největšího počtu turistů.
Seychely s EU spolupracují na řadě mezinárodních fór, např. na moratoriu na trest smrti a iniciativě proti chemickým
zbraním. Spolupráce Seychel a EU pokračuje také v rámci Globalní aliance proti důsledkům klimatických změn (GCCA+).
Mezi EU a Seychelami probíhá pravidelný a konstruktivní Politický dialog. Poslední setkání proběhlo 28. 11. 2019.

Ekonomické vztahy mezi Seychelami a EU upravuje prozatímní dohoda EPA podepsaná v roce 2009 a platná od května
2012 (členy dohody jsou také Mauricius, Madagaskar a Zimbabwe), která umožnuje většině seychelského zboží volný
přístup na evropské trhy. Již od roku 1987 platí mezi EU a Seychelami Partnerství v oblasti rybolovu, smlouva je
prodlužována vždy po šesti letech, současný dodatkový protokol pokrývá období 2014 až 2020. Příspěvek EU za přístup
evropských lodí do seychelských výsostných vod za účelem rybolovu tvoří 5 mil € ročně.

V rámci 11. EDF na roky 2014–2020 je prozatím rámci rozvojové pomoci plánován příspěvek ve výši 2,2 milionu euro.
Nízká výše plánovaného příspěvku je dána zařazením Seychel mezi vysokopříjmové země.

V otázce vyjednávání post-Cotonou jsou Seychely proti třem regionálním pilířům v rámci ACP. Jejich pozice je
pochopitelná – Seychely sdílí problémy s jinými ostrovními státy, ne tolik s Afrikou (snad s výjimkou jižní trasy drog z
Afghánistánu, která vede přes Seychely do celé Afriky).

Evropská unie se Seychelami spolupracuje také v oblasti boje proti pirátství.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost "Team Europe". Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na
pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.

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 Mauritius, to the Union of Comoros and to the Republic of Seychelles
St. James Court, St. Denis Street
P.O.Box 1148, Port Louis
Mauritius
tel.: +230 207 1515
fax: +230 211 6624
e-mail: delegation-mauritius@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU – Seychely v r. 2019 dle tříd SITC (mil. Euro, dle EK - Eurostat Comext)

Dovoz Vývoz

Popis hodnota % hodnota %
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celkem 180 100 265 100

0 potraviny a živá
zvířata

165 91,5 56 21,1

1 nápoje a tabák 0 0,2 10 3,8

2 suroviny
nepoživatelné s
výjimkou paliv

0 0,1 1 0,3

3 minerální paliva,
maziva a
příbuzné
materiály

10 5,4 1 0,5

4 živočišné a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

0 0,2 2 0,9

5 chemikálie a
příbuzné výrobky
jinde neuvedené

0 0,0 8 3,1

6 tržní výrobky
tříděné hlavně
podle materiálu

0 0,1 29 10,9

7 stroje a dopravní
prostředky

1 0,7 136 51,3

8 průmyslové
spotřební zboží

2 1,1 14 5,1

9 komodity a
předměty
obchodu jinde
nezatříděné

0 0,2 8 2,9

0,5 jiné 1 0,5 0 0,2

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie a Seychely podepsaly 2014–2020 National Indicative Programme, v rámci 11th European Development
Fund.
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Dle NIP je alokováno 2, 2 milionů EUR na projekt "Technical Cooperation Facility". Bližší údaje jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/seychelles_en

Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu
k energiím.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost "Team Europe". Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na
pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami vývozu.
Ten v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil. USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a nádobí.
Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v roce 2016, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil. USD). Od tédoby jejich
objem klesá, nicméně sklo je stále v první desítce českých vývozů na Seychely. Aktuálně jsou nositelem českého vývozu
elektrické rozvodné skříně a pulty a lidská upravená krev. V posledních letech se profiluje vývoz českého potravinářského
průmyslu, m.j. zejména mléčných výrobků (jogurtů a sýrů).

Dovoz jedo České republiky je zanedbatelný, v roce 2019 je to na prvním místě porcovaný tuňák.
Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (budování zavlažovacích systémů
a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody), spolupráci v agroprůmyslu, potenciál je také v malých zdrojích
obnovitelných energií (vítr, voda, biomasa), malých letadlech a v neposlední řadě v tradičním hotelovém zařízení –
nábytek, textil, sklo a porcelán (- na Seychely přijede ročně ca 300 000 turistů).

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

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

2015 2016 2017 2018 2019

vývoz 1 761 1 729 1 086 3 360 1 322

dovoz 225 97 350 171 274

bilance 1 536 1 632 721 3 189 1 048

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ, SITC5 a SITC 2):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 77262 Pulty, panely, konzole,
stoly, skříně pro naoětí nad
1000 V

283

2. 54164 Lidská krev, zvířecí krev 184
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upravená

3. 77282 Ostatní díly 158

4. 7616 Televizní přijímače 126

5. 66529 Ostatní skleněné zboží 97

6. 01,02,04,09 (SITC2) Maso, mléčné výrobky,
obiloviny, různé jedlé
výrobky

61

7. 8942 Tříkolky, kočárky pro
panenky, panenky, hračky
ostatní, modely, puzzle

50

8. 81311 Lustry a ostatní stropní a
stěnová svítidla

47

9. 66611 Stolní a kuchyňské nádobí
z porcelánu

37

10. 66523 Skleněné zboží užívané ke
stolování

32

Celkem vývoz ČR na
Seychely 2019

1 322

Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.

1. 03713 Tuňák, makrelovité ryby 100

2. 87229 Ostatní zařízení a přístroje
pro lékařskou, chirurg.,
veterinární vědu

63

3. 65522 Ostatní pletené, háčkované
látky

46

4. 57111 Polyethylén o spec.
hmotnosti menší, než 0,94

24

5. 76412 Ostatní přístroje pro
přijímání, vysílání hlasu, dat

12
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Celkem dovoz ČR ze
Seychel 2019

274

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat
v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem
a silnou mezinárodní konkurencí.

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

MaKaMa-CZ

• Společnost se sídlem na Mahé na Seychely dováží české potravinové výrobky a současně je jejich distributorem.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě
o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových
záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však jsou další jednání ukončena.

V červnu 2016 byla podepsána "Letecká dohoda mezi ČR a Seychelami". Prezident ČR Dohodu ratifikoval dne 31. 1. 2018
a tím byly na české straně splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost. Na seychelské straně nebyl
ratifikační proces přes urgenci dokončen. Dohoda je prvním bilaterálním smluvním ujednáním mezi oběma stranami.
Stanovuje jasný právní rámec pro úspěšnou spolupráci mezi ČR a Seychelami v oblasti civilního letectví, včetně tzv. "code
share". Dopravcům obou stran nabízí možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických, kapacitních či
jiných omezení.

Mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Seychel bylo uzavřeno Memorandum o porozumění v
oblasti spolupráce při výměně zkušeností, doktorů a zdravotnických odborníků. Dokument byl podepsán ministry
zdravotnictví Adamem Vojtěchem a Jeanem Paulem Adamem na zasedání WHO v Ženeve dne 19. 5. 2019. I když se
nejedná o smlouvu, dokument bude stimulovat a podporovat zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci mezi
oběma zeměmi.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostuoný údaj SB k 14. 5. 2020 je za rok 2017):

2012 2013 2014 2015 2016 2017

35,6 25,5 9,7 6,8 5,7 18,9
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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

Perspektivní je účast např. při rozvoji infrastruktury, budování nových zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu
(odsolení), zařízení pro recyklaci vody a ostatních surovin, zřizování výcvikových středisek pro řemeslnou výrobu. Potenciál
je také v dodávkách malých zdrojů energie z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa). Dále dopravní prostředky včetně
letadel, zdravotnické potřeby, potraviny, agroprocessing, potravinářská výroba, zařízení pro hotely – textil, sklo a porcelán.

Aktuální sektorové příležitosti pro Seychely

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

5.2 Kalendář akcí

Seychely nepořádají obchodní veletrhy (www.foreign-trade.com).

Doplňující nformace: Obchodní a průmyslová komora Seychel, www.scciseychelles.sc.
Termíny konání konferencí a jiných hromadných akcí jsou v roce 2020 v souvislosti se šířením koronaviru rušeny a
posouvány. Velvyslanectví ČR v Addis Abebě proto doporučuje prověřit aktuální stav dotazem u seychelské obchodní a
průmyslové komory.
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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

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních organizací:
Seychelles Investment Board: www.sib.gov.sc
Financial Services Authority Seychelles: www.fsaseychelles.sc

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

Pro jakýkoliv dovoz musí být uděleno dovozní povolení Ministerstva financí.

Požadované dokumenty:

• nákladní list - 2 x originál + kopie
• potvrzení pro expresní uvolnění zboží (např. v případě potravin)
• certifikát o původu a hodnotě zboží - pro celní účely v případech, kdy může být aplikováno preferenční zacházení - 2

x
• fytosanitární certifikáty - v případě rostlin, semen, brambor, ovoce atp.
• veterinární certifikát a případně zdravotní certifikát - v případě zvířat a produktů z nich
• u dovozů whisky certifikát o stáří nápoje (min. 3 roky)
• CITES certifikát - v případě obchodu s chráněnými druhy živočichů a rostlin
• EC form pro exportéry ze zemí ACP
• EUR 1 form - zejména je-li zboží po zpracování zasláno zpět do EU
• obchodní faktura A s klauzulí, že uvedené detaily jsou pravdivé- 3x

Mimo běžného zboží jsou dva seznamy pro celní účely: prohibited a restricted:

• prohibited (dovoz pouze v některých případech a za zvláštních podmínek) : útočné zbraně a munice, ohrožené druhy
zvířat, florchlorokarbon, radioaktivní látky, drogy, měna, pornografie, automobily s řízením vlevo, toxické chemikálie,
odpad

• restricted (vyžaduje povolení z Dept. of Finance, Licensing Dept.): rostliny, zvířata, ovoce a zelenina, ryby,nebezpečné
chemikálie, výbušniny, automobily, lodě, letadla, farmaceutika, radiokomunikační prostředky, skleněná okna a dveře,
alkohol, tabák
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Celní systém vychází z HS 2007 a z ceny CIF Seychely. Pro EU a COMESA platí preferenční tarifní systém.

Zboží je dle potřebnosti klasifikováno do kategorií, kdy potraviny a komodity základní potřeby spadají do kompetence
státní organizace Seychelles Marketing Board.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Podle zákona o společnostech (Companies Act), který vychází z anglického zákona
o společnostech, lze zakládat následující typy společností:

• podnik jednotlivce (pod svým jménem)
• veřejná obchodní společnost (Partnership)
• akciová společnost (Proprietary Company)
• společnost s ručením omezeným (Limited Company)

Infomace o požadavcích na cizince, kteří chtějí na Seychelách založit společnost, o základních krocích, vyžadovaných
dokumentech, zdaněních, restrikcích a výhodách, jsou k dispozici na https://www.companyformationseychelles.com.

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

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Vhodnou jazykovou verzí propagačních materiálů je angličtina, popř.
francouzština.

Běžnou praxí je pořádání výjezdních akcí ze Seychel na specializované veletrhy v zahraničí.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském, nemluvě o americkém chápání, na Seychelách neexistuje. Krádeže
technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české partnery ohrozit nejvíce,
však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány v tisku. Termíny pro podávání
nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě
fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development
Bank – AfDB), je nutné aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané
banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např.
www.africagateway.info, www.dgmarket.com apod.).
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6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání
kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny.

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery.
Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V rámci afrického regionu jsou Seychely hodnoceny jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při
prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky. Z této platební
podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

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

Při jednání s obchodními partnery není vzhledem k teplému podnebí nutný oblek (a mnohdy ani vázanka).

Úřední jazyky: angličtina / francouzština / kreolština

Státní svátky:

• 1. leden: Nový rok
• březen/duben: Velký pátek
• březen/duben: Velikonoční neděle
• 1. květen: Den práce
• 5. červen: Den osvobození
• 7. červen: Corpus Christi
• 18. červen: Národní den (schválení demokratické ústavy 1993)
• 29. červen: Den nezávislosti
• 15. srpen: Festival La Digue
• 1. listopad: Den Všech svatých
• 8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
• 25. prosinec: Svátek vánoc

Pracovní doba:

• státní úřady: po–pá 9:00–15:00
• soukromé firmy: po–pá 8:00–16:00

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

Vízum je uděleno do pasu přímo na letišti ve Victorii "formou razítka", které je současně vstupním razítkem. Je však
striktně vyžadováno písemné potvrzení o zajištění ubytování (s kontaktem na ubytovatele) a zpáteční letenka. Bez těchto
dokladů hrozí nevpuštění do země (včetně držitelů diplomatických pasů).
Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice, například z Afriky, je vyžadováno potvrzení o očkování v
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mezinárodním očkovacím průkazu. To je na letišti ve Victorii kontrolováno důsledně. Doporučuje se a je na zvážení
cestovatele očkování proti virové hepatitidě A (žloutenka A - "nemoc špinavých rukou"), břišnímu tyfu a poliomyelitidě.
Průměrná teplota vzduchu je 29 °C.

Byla indikována zvýšená kriminalita v nočních hodinách na bohatých seychelských občanech (vykrádání vil). Země je jinak
pro turisty považována za bezpečnou.

Pro případ delšího pobytu a více služebních jednání, nebo s cílem poznat hlavní ostrov Mahé, je možný pronájem malého
auta po příletu přímo na letišti ve Victorii v rozmezí 40 až 50 EUR/den. Při podpisu smlouvy je nutno předložit řidičský
průkaz. Po silnicích se jezdí vlevo.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení – tzv. Gainfull Occupation Permit, který vydává Ministerstvo vnitra
(Depatment of Internal Affairs, Immigration Division). Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo.
Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovně-právního sporu podkladem pro soudní
jednání.

Pro více info viz vládní portál www.egov.sc.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat honorární konzulku ČR a vrchní
sestru všeobecné nemocnice Victoria Hospital paní Sabinu Panovskou (tel.: +248 258 7620).

Při příjezdu na Seychely z oblastí s výskytem žuté zimnice je vyžadováno potvrzení o očkování. Doporučuje se také
očkování proti virové hepatitidě A, břišnímu tyfu a poliomyelitidě. Dle "Lexikonu cestovní medicíny" se zde nevyskytuje
malárie, ani schistosomóza. Na Mahé jsou reklamy s nabádáním k prevenci horečky denge.

Nemocnice:

Victoria Hospital
telefon: +248 438 8000

Anse Royale Hospital
telefon: +248 437 122
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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

Adresa teritoriálně příslušného ZÚ se sídlem v Addis Abeba, Etiopie:

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P. O. Box 3108
Federal Republic of Ethiopia
tel.: +251 11 5516382
fax: +251 11 5513471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/addisabeba

Honorární konzulát ČR
Villa Bohemia
P.O. Box 52
Victoria
tel.: +248 424 2254
e-mail: victoria@honorary.mzv.cz

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 ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131

České instituce na podporu exportu nejsou na Seychelách zastoupeny.
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Předčíslí: +248
• Záchranka, policie, hasiči: 999

Nemocnice:

• Anse Royale Hospital tel.: 371222
• Baie Ste. Anne Hospital tel.: 233414
• La Digue Logan Hospital tel.: 234255
• Victoria Hospital te.l: 388000
• Praslin Hospital tel.: 232333

7.4 Internetové informační zdroje

• www.seychelles.travel Seychelles Tourism Board
• www.egov.sc Seychelles Government Portal
• www.mfa.gov.sc Ministerstvo zahraničních věcí
• www.seychelles.uk.com Seychelles Tourist Office, Londýn
• www.africaintelligence.com Indian Ocean Newsletter – zpravodajství (placené)
• www.nation.sc deník Nation
• www.fsaseychelles.sc Financial Services Authority Seychelles
• www.scciseychlles.sc Seychelská obchodní a průmyslová komora
• www.sib.gov.sc, www.facebook.com/SeychellesInvestmentBoard Seychelská investiční komise
• Seychelles Licensing Authority
• Seychelles Revenue Commission
• Common Market for Eastern and Southern Africa
• Ministry of Finance, Trade, Investment and Economic Planning
• National Tender Board
• National Bureau of Statistics Seychelles
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