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1. Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu
• Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně DRSTPO)
• República Democrática de São Tomé e Príncipe

1.2. Rozloha
• 1 000 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva

• cca 200 tis. (nejmenší africká země)

Hustota na km2:

• 200 ob.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

• odhadem 50 – 60 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení
1,9 %

1.5. Národnostní složení
Dle zpráv portugalských mořeplavců byly ostrovy v době jejich objevení neosídleny, tzn. že veškeří
obyvatelé jsou původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků)
Mestiko (rovněž forros nebo filhos de terra - synové země, potomci prvních portugalských osadníků a
osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Cape Verde, Angoly a Mosambiku) a Evropané, v
drtivé většině Portugalci.

1.6. Náboženské složení
• křesťané (90 %)
• animisté

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Úředním je portugalština; běžně se používají její kreolské dialekty (forro, angolar).
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1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města
6 oblastí, z toho 5 na Svatém Tomáši; hlavní město São Tomé (55 000 ob.), další města Trindade,
Santana, São João dos Angolares, Neves. Hlavní město São Tomé, další města Neves, São João dos
Angolares, Porto Alegre.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Svatotomášská dobra (sdb), dělí se na 100 centimů; kurz k 20. září 2013: 1 USD = 18.359 sdb, 1 EUR =
24.500 sdb.

Kurs sdb je na základě dohody s Portugalskem od r. 2010 pevně přivázán k EUR. Všude lze platit v
Eurech, méně již i v USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Státní svátky:

• 1. leden - Nový rok
• 3. únor - Den mučedníků
• Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
• 1. květen - Svátek práce
• 12. červenec - Den nezávislosti
• 6. září - Den ozbrojených sil
• 30. září - Den zemědělské reformy
• 21. prosinec - Den Svatého Tomáše
• 25. prosinec - Vánoční svátek

Prodejní doba:

• Pondělí až pátek 8:00–12:00; 15:00–18:00
• Sobota 8:00–12:00

Bankovní hodiny:

• Pondělí až pátek 7:30–12:00; 14:00–15:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrný portugalský vliv, zejména dlouhý oběd. V zemi je relativně
bezpečno, obezřetnost je ovšem na místě. Využívání místní taxislužby není problematické, je však třeba
se předem dohodnout na ceně. Kreditní karty lze používat pouze v hotelích. Fotografování vojenských
objektů či vládních budov je striktně zakázáno.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
Využití místní zdravotnické péče nelze doporučit. V hlavním městě je jediná nemocnice v zemi (viz. oddíl
1.17), která je však schopna, kromě mnohdy potřebného testu na malárii, provést pouze menší ošetření.
Jakýkoliv větší lékařský zákrok je třeba podstoupit mimo zemi (nejblíže v Libreville v Gabonu, avšak
raději v Evropě).
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Doporučuje se uzavřít před cestou cestovní pojištění na úhradu léčebných výloh.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Viz také: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/svaty_tomas_a_princuv_ostrov/cestovani/
index.html
Pro vstup do země je třeba pas s vízem a očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Vízum
se neuděluje při příletu; je nutno zažádat předem na velvyslanectví Svatého Tomáše a Princova ostrova
v Belgii (Square Montgomery, 175 Avenue de Teruren, 1150 Brussels; tel.: +322 734 89 66, fax: +322
7348815) nebo v Portugalsku (Avenida Almirante Gago Coutinho 26, 1049-015 Lisboa; tel. +351 218
461917). Poplatek za jednorázové turistické vízum je USD 60, v případě obchodního víza USD 80. Pro
obchodní vízum je vyžadován zvací dopis místního partnera.

Kromě povinné žluté zimnice se doporučují i vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě, břišnímu
tyfu a choleře. Krátkodobí cestovatelé by měli užívat i antimalarika. Před cestou do země je užitečné
konzultovat kliniku cestovní medicíny. Rovněž je vhodné se vybavit cestovním pojištěním, v ideálním
případě takovým, které v naléhavých případech zajišťuje letecký odvoz ze země.

Jediné přímé spojení s Evropou je z Lisabonu portugalskou společností TAP z Lisabonu; do země se lze
dále dostat z Luandy angolskými TAAG, nebo z Libreville tamními Air Gabon.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
V zemi nejsou oblasti se zvýšeným nebezpečím.

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Pro Svatý Tomáš a Princův ostrov je teritoriálně příslušný zastupitelský úřad ČR v Pretorii, Jihoafrická
republika.

Adresa ZÚ ČR:

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria
Tel: 0027-12-431 2380
Fax: 0027-12-430 2033
E-mail:pretoria@embassy.mzv.cz
Web:www.mzv.cz/pretoria
Vedoucí zastupitelského úřadu: Blanka Fajkusová, designovaná velvyslankyně pro DRSTPO

Ekonomický úsek: Ivana Klímová (tel.: 0027-12-431 2385; e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz )

Země akreditace: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius, Angola,
Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS
souřadnice: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/svaty_tomas_a_princuv_ostrov/cestovani/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/svaty_tomas_a_princuv_ostrov/cestovani/index.html
mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pretoria
mailto:Commerce_Pretoria@mzv.cz
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1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Na ostrovech nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
Ostrov São Tomé: nemocnice Ayres Menezes - 22 1222, 221 233

• hasiči - 112
• informace - 103
• letiště - 22 20 63
• policie - 22 22 22

Ostrov Príncipe: klinika - 25 10|05

• hasiči - 25 10 23
• informace - 103
• letiště - 25 10 09
• policie - 25 10 56

1.18. Internetové informační zdroje
• www.paginasamarelas.st místní zlaté stránky
• http://www.gov.st/ vládní stránky (jen částečně udržované)
• www.parlamento.st oficiální stránky parlamentu
• www.sao-tome.com informace pro turisty (vč. anglické verze)
• http://www.bcstp.st/ centrální banka DRSTPO
• www.uns.st mise OSN (UNDP) na São Tomé
• http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/sao-tome-principe/ Africká rozvojová banka
• www.noticiaslusofonas.com zpravodajství z lusofonních zemí
• www.worldbank.org Světová banka - ekonomické údaje
• www.imf.org Mezinárodní měnový fond - ekonomické údaje
• www.cia.gov CIA - všeobecné informace o zemi
• http://www.juristep.com/ - soukromý web soustřeďuje právní dokumenty a informace o DRSTPOv

portugalštině i angličtině (pokud existují), viz profil v Aj: http://www.juristep.com/profile_en.htm

1.19. Adresy významných institucí
• Camara do Comércio, Indústria, Agricultura e Servico, Rua de Mocambique, Caixa Postal 527, Sao

Tomé; tel.: +239 122 1484, +239 122 2723, fax: +239 122 2970, e-mail: ccias@cstome.net
• Ministério da Agricultura e da Pesca, Avenida 12 de Julho, Caixa Postal 47, Sao Tomé; tel.: +239 122

2714, fax: +239 122 2347
• Ministério de Economia, Direccao do Comércio e Indústria, Largo Alfandega, Caixa Postal 168, Sao

Tomé; tel.: +239 122 4690, +239 122 2803, fax: +239 122 2790, e-mai: economia@cstome.net
Možno využít následující externí zdroj - mbendi:
http://www.mbendi.com/a_sndmsg/org_srch.asp?gloc=L41&ORGT=G,O,U

http://www.paginasamarelas.st
http://www.gov.st/
http://www.parlamento.st
http://www.sao-tome.com
http://www.bcstp.st/
http://www.uns.st
http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/sao-tome-principe/
http://www.noticiaslusofonas.com
http://www.worldbank.org
http://www.imf.org
http://www.cia.gov
http://www.juristep.com/
http://www.juristep.com/profile_en.htm
mailto:ccias@cstome.net
mailto:economia@cstome.net
http://www.mbendi.com/a_sndmsg/org_srch.asp?gloc=L41&ORGT=G,O,U
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2. Vnitropolitická charakteristika

2.1. Stručná charakteristika politického systému
Od nezávislosti na Portugalsku 1975 měla DRSTPO úzké vazby na tzv. východní blok. V r. 1990 byla
v referendu potvrzena nová ústava, na základě které se politický systém změnil na demokratickou
republiku se systémem více politických stran.
Výkonná moc je rozdělena mezi prezidenta a premiéra. Volba prezidenta je přímá, délka jeho pobytu v
úřadu je omezena na maximálně dvě pětiletá období. Parlament má 55 křesel a je volený na 4 roky.

Hlavní politické strany:

• Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP)
• Partido Social Democrático (PSD)
• Movimento Democrático Força da Mudanca (MDFM)
• Partido Convergencia Democrático (PCD)
• Acção Democrática Independente (ADI)
• Novo Rumo
• Frente democráta cristã-Partido social da unidade (FDC-PSU)
• Partido Trabalhista Santomense (PTS)
• Partido Popular do Progresso (PPP)

Hlavní politické události

Ostrovy byly neobydleny až do příjezdu Portugalců v r. 1469. Portugalci zahájili osídlování po r. 1500;
noví příchozí se začali věnovat především pěstování cukru, pro které byly zvláště příznivé podmínky.
Díky práci dovezených otroků se ostrovy brzy staly hlavním vývozcem této komodity na kontinentu.
Produkce však díky brazilské konkurenci začala postupně upadat a význam ostrovů se napříště omezil na
skutečnost, že byly důležitým přestupním bodem na cestě otroků do Ameriky. Zlom přinesl až počátek
19. století, kdy bylo nově zavedeno pěstování kávy a kakaa; během následujících sta let se země stala
celosvětově největším kakaovým producentem. (Těžké podmínky námezdní práce, které pokračovaly i po
zrušení portugalském otroctví v roce 1876, vyústily ve dvacátém stoletím k otevřeným projevům odporu
proti portugalským vlastníkům plantáží. Vrcholem pak byly nepokoje v r. 1953, které byly potlačeny až
zabitím několika stovek povstalců.)

V padesátých letech 20. století vzniklo na ostrovech pod vlivem osvobozeneckých tendencí,
charakteristických pro celý kontinent, Hnutí za osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrova
(Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - MLSTP), které však bylo postupem doby přinuceno
operovat ze sousedního Gabonu. Nezávislosti se ovšem podařilo dosáhnout až po pádu diktátorského
režimu v Portugalsku v r. 1974. Po krátkém přechodném období byla 12. 7. 1975 vyhlášena samostatná
republika; jejím prvním prezidentem se stal generální tajemník MLSTP Manuel Pinto da Costa. Hnutí
zpočátku praktikovalo systém jedné strany a plánovaného hospodářství, avšak od konce osmdesátých let
se pod vlivem nepříznivých ekonomických výsledků a rostoucími rozpory uvnitř samotného MLSTP začalo
orientovat na spolupráci se zeměmi Západu. Toto umožnilo návrat mnoha jeho předních představitelů,
kteří předtím byli nuceni se uchýlit do zahraničního exilu. Země se nakonec stala jednou z prvních
afrických zemí, která přistoupila k demokratickým reformám; tyto vedly v r. 1990 ke změně ústavy a k
systému více stran. V r. 1991 se pak konaly volby, ve kterých zvítězil Miguel Trovoada (bývalý předseda
vlády, několik let žijící v exilu, znovuzvolen v r. 1996).

V r. 2003 došlo k pokusu o vojenský puč (polovina z dvousetčlenné armády obsadila správní centra
země), kdy důstojníci požadovali odstranění korupce a záruky spravedlivého rozdělení budoucích
očekávaných příjmů z ropných koncesí. Po týdnu se dospělo k dohodě a do úřadu se navrátil prezident.

Na základě voleb konaných v r. 2011 se stal prezidentem Manuel Pinto da Costa, který jím byl rovněž od
r. 1975 do r. 1991.
Aktuálně DRSTPO prochází obdobím politické nestability. V prosinci 2012 prezident jmenoval novou vládu
v čele s premiérem Gabrielem Fereira da Costa (bývalým velvyslancem v Portugalsku) poté, co parlament
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vyslovil nedůvěru předchozímu premiérovi Patricovi Trovoadovi (synovi prezidenta republiky z let 1991 –
2001).

Pro budoucnost země je klíčovou otázkou potvrzení odhadů o podmořských ropných nalezištích v
Guinejském zálivu, které předpokládají zásoby čtyř až jedenácti miliard barelů. Příjmy z těchto nalezišť by
pak podle již uzavřené dohody byly rozděleny mezi DRSTPO a Nigérii v poměru 40 : 60.

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
Manuel Pinto da Costa, prezident (1975 – 1991; znovu od r. 2011); o výkonné kompetence se dělí s
premiérem, kterého jmenuje na základě výsledku parlamentních voleb.

2.3. Složení vlády
• Gabriel Ferreira da Costa  - předseda vlády
• Natalia Pedro da Costa Umbelina Neto - ministryně zahraničních věcí
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3. Zahraničně-politická orientace
Do získání nezávislosti se styky ostrovů se zahraničím omezovaly na koloniální velmoc Portugalsko.
Bezprostředně po r. 1975 se země orientovala na Sovětský svaz a Kubu, od konce osmdesátých let pak
na země Západu. Přirozeně se vyvinuly vazby v rámci portugalsky hovořících zemí afrického kontinentu,
zvláště na Angolu. Vláda se ovšem snaží udržovat dobré vztahy i ostatními zeměmi regionu, zejména s
blízkým Gabonem a Konžskou demokratickou republikou, JAR. Zahraniční politika země je v současnosti
založena na ekonomicky výhodné spolupráci se všemi zeměmi, které o to projeví zájem. Díky společným
zájmům (těžba ropy) se na nadstandardní úroveň dostaly vztahy s Nigérií. Vztahy s ČLR ustrnuly v
důsledku diplomatického uznání Taiwanu ostrovy.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních
DRSTPO je členem OSN (a v jeho rámci např. FAO, IDA, ILO, UNESCO, UNIDO, WHO), Mezinárodního
měnového fondu, G77 a dalších.

Z regionálních organizací je DRSTPO členem Africké unie, Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD),
Společenství států Střední Afriky (ECCAS) aj. Společně s ostatními lusofonními zeměmi je členem
Společenství portugalsky mluvících (lusofonních) zemí (CPLP) a Afrických zemí majících za úřední jazyk
portugalštinu (PALOP).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
DRSTPO je signatářem dohod z Cotonu o vztahu zemi Afriky, Karibiku a Pacifiku s Evropskou unií a jejími
členskými státy.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Žádné bilaterální smluvní dokumenty mezi ČR a DRSTPO nebyly podepsány.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prezident-sv-tomase-a-princova-ostrova-manuel-39343.html
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4. Ekonomická charakteristika země

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Mezinárodní instituce (MMF, AfDB) odhadují tempo růstu HDP v r. 2010 na 4,5 % a pro následující 3 roky
projektují tempa od 4,3 % do 4,6% HDP. Míra inflace v r. 2010 byla 12,9 %, v následujících dvou letech
se očekával její pokles na 9,2 % a 6,5 %. 
Země je téměř výhradně závislá na vývozu kakaa (roční příjmy z vývozu činí cca USD 5 mil.) a jeho
světových cenách. Změnu v ekonomické situaci země by mohl přinést nález ropných ložisek, nicméně
intenzivní průzkum dosud nepřinesl očekávané výsledky.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
HNI per capita (2010) 1200 USD.

Růst HDP 4,3 - 4,6 % (2010 - 2013, projektce MMF)

Inflace 14 % (2011, MMF)

Nezaměstnanost 15 % (odhad MMF)

Podíl odvětví na HDP se v posledních letech příliš neměnil (dle AfDB):  zemědělství 19%; těžební průmysl
0,7 %, zpracovatelský průmysl 7,7 % , stavebnictví 9,6 %; obchod, restaurační a ubytovací služby 28 %,
doprava a komunikace 15 %, finanční, realitní a podnikatelské služby 8,5 %

Míra nezaměstnanosti: neudává se, odhad je 30 %.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Netěžební průmysl se omezuje na nápoje, zpracování místní zemědělské produkce a ryb. 

4.4. Stavebnictví
Na ostrovech existuje lehké stavebnictví.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Kromě kakaa, které představuje 95 % vývozu země, se pěstují kopra, palmová jádra a káva. Domácí
produkce potravin zdaleka nepokryje spotřebu a země je tak nucena potraviny dovážet.

4.6. Služby
Podíl služeb na tvorbě HDP každoročně stoupá, rozvíjí se bankovnictví a telekomunikace. Vláda se snaží o
rozvoj cestovního ruchu, země má v tomto ohledu významný, avšak stále nevyužitý potenciál.
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4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Země disponuje pouze elementární infrastrukturou, na ostrovech je cca 200 km silnic s pevným
povrchem. Mezinárodní letiště, schopné přijímat velké stroje, je v hlavním městě São Tomé; letecké
spojení s Princovým ostrovem je provozováno místními aeroliniemi.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Země je vysoce závislá na rozvojové pomoci, která každoročně představuje 25 - 35 mil. USD, kryje tak
převážnou část příjmové stránky státního rozpočtu a představuje celosvětově jednu z nejvyšších úrovní
v přepočtu na obyvatele. Rozvojová pomoc byla hlavních nástrojem MMF a ostatních donorů k docílení
zavedení hospodářských reforem.
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5. Finanční a daňový sektor

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 2010 2011 2012
Příjmy (mld STD, dle
MMF)

994 860 1 416 798 1 621 718

Výdaje (mld STD, dle
MMF)

1 581 099 1 824 361 2 145 376

Hrubá zadluženost (mld
STD, dle MMF)

2 203 750 2 894 696 3 205 822

Hrubá zadluženost (%
HDP, dle MMF)

69 77,8 73,3

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové
rezervy (za posledních 5 let)

 
 2009 2010 2011  

Obchodní bilance
(dle MMF, USD mld.)

- 0,046 - 0,045 - 0,068

Obchodní bilance
(dle MMF, % HDP)

- 23 - 22,5 - 27,4 odhad

 

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
DRSTPO se zapojila o iniciativy MMF pro vysoce zadlužené chudé země (HIPC). V r. 2007 byla zadluženost
DRSTPO zásadně zredukována poté, co MMF a SB spolu se zeměmi Pařížského klubu anulovaly přes 90 %
svých pohledávek vůči DRSTPO. Celkový dluh země se tak snížil z 330 mil. USD na cca 30 mil. USD.

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

• Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239
122 1269, 122 2292, fax: +239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st

Komerční banky

• Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé;
tel.: +239 122 1436, 122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

• Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239
122 6150, fax: +239 122 6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

 

Pojišťovna

• SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail:
satinsuran@cstome.net

 

mailto:bcentral@bcstp.st
http://www.bcstp.st
mailto:bistp@cstome.net
mailto:banco_equador@cstome.net
mailto:satinsuran@cstome.net
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5.5. Daňový systém
Nemáme aktuální informace. Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž
účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení
většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.

Přehled zákonných norem v oblasti zdanění na DRSTPO: http://www.juristep.com/laws_en.htm#taxes

http://www.juristep.com/laws_en.htm#taxes
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6. Zahraniční obchod země

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka

Rok 2008 2009 2010 2011
Vývoz (mil USD) 11 8 11 13 odhad
Dovoz (mil. USD) 114 103 112 132

Bilance (mil. USD)

Zdroj: UNCTAD

- 103 - 95 - 101 - 119

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Hlavním obchodním partnerem ve vývozu je Portugalsko, dalšími odběrateli jsou země EU, USA, Angola a
Jižní Afrika. V dovozu to je opět Portugalsko a země EU, dále Angola, Japonsko a Gabon

6.3. Komoditní struktura
Kakao (95 % vývozu) a hotové výrobky, dováží se zemědělské produkty (40 %), paliva (10 %) a hotové
výrobky (50 %).

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Je praktikován systém dovozních licencí.

6.5. Ochrana domácího trhu
Kromě dovozních licencí je domácí trh chráněn uplatňováním celních sazeb.

6.6. Zóny volného obchodu
V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

- letiště Sao Tome, 20 ha
- Baia das Agulhas (Principe)
- Centro de negocios offshore

Více viz příslušný úřad: Autoridade das Zonas Francas, Tel:(+239)221178 - Fax: (+239)227643
- C.P: 1012 - e-mail: azf@cstome.net, http://www.azf.gov.st/index.html, http://www.azf.gov.st/
pintroducao.html

 

http://www.azf.gov.st/plegislacao.html
mailto:azf@cstome.net
http://www.azf.gov.st/index.html
http://www.azf.gov.st/pintroducao.html
http://www.azf.gov.st/pintroducao.html
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Dohoda z Cotonou (upravuje vztahy zemí EU a jejích členských zemí vůči skupině afrických, karibských a
tichomořských států, Cotonou 23.6. 2000 ve znění pozdějších pravidelných aktualizací po 5 letech).

7.1. Smluvní základna
Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka

Obchodní výměna ČR/DRSTPO za posledních 5 let (Kč tis.)
rok vývoz dovoz Obrat

8/2008 - 7/2013 1348 2205 3553
2012 0 342 342

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Ve vývozu ČR se jednalo o např. o maso, nápoje, statistickou položku 85 (přístroje el. záznamu zvuku a
obrazu); dovozy představují zejména kakao

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
Velikost trhu je zanedbatelná.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
ZÚ Luanda (do r. 2010) ani ZÚ Pretoria (od r. 2010) nezaznamenal žádnou poptávku po českém zboží.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
ČR v posledních letech nabídla jedno vysokoškolské stipendium, které však svatotomášská strana
nevyužila.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

7.8.1. Bilance vzájemné výměny služeb

Není evidováno.
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7.8.2. Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby

Není evidováno.

7.8.3. České firmy působící v oblasti služeb, vyhodnocení zájmu českých
poskytovatelů služeb o teritorium

n/a

7.8.4. Vyhodnocení poptávky po českých službách

n/a

7.8.5. Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na
trh

Nemáme bližší informace, nepředpoklá se však výjimečnost prostředí v tomto ohledu

7.8.6. Perspektivy českých firem v oblasti služeb

Za perspektivní lze považovat oblast cestovního ruchu.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Pracovní kontrakt, pracovní vízum. V zemi nepůsobí žádné mezinárodní společnosti, jejichž zkušenosti by
bylo lze využít.
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8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu

8.1. 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 orgánů.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení. Pro zaměstnání místních sil platí místní pracovní právo.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
Předpisy vycházejí z portugalského práva.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Obvyklá je propagace v tisku. Je nutno mít k dispozici materiály v portugalštině.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
Obchodní právo vychází z portugalského práva. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s
místními  partnery.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
Případné veřejné zakázky se zadávají formou tendrů, zveřejňovaných v tisku. V případě tendrů, které
jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank -
ADB), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí
dané banky (agentury).

8.7. Problémy a rizika místního trhu
V rámci afrického regionu je DRSTPO považována za zemi s průměrnými riziky. Obvyklá platební
podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u
renomované banky.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
DRSTPO je smluvní/členskou stranou Pařížské unie (1998), WIPO (1998) a PCT (2008)

Ochrana patentů je 20 let od podání žádosti o registraci. Obnovovací poplatky jsou splatné každoročně.

Zákon o ochraně duševního vlastnictví (anglický informativní překlad): http://www.juristep.com/legis/
intellectual_property_law.pdf

http://www.juristep.com/legis/intellectual_property_law.pdf
http://www.juristep.com/legis/intellectual_property_law.pdf
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8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Může být vyžadována platba předem. Běžná je rovněž forma dokumentárního neodvolatelného akreditivu.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Vzhledem k omezenému trhu se v zemi nekonají.

Kontakt na obchodní komoru:

• Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Largo Bom Despacho 1, Caixa Postal 31, São
Tomé; tel.: +239 122 2992, fax: +239 122 1365
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9. Investiční klima

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
Zákon o investicích z r. 2008, který nahradil předchozí Código de Investimentos z r. 1992, si klade za cíl
přilákat do země zahraniční investory.

Text v portugalštině viz http://www.juristep.com/legis/Codigo.do.investimento.2008.pdf

 

 

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
Údaje nejsou k dispozici, pravděpodobná je vysoká angažovanost Portugalska.

9.3. České investice v teritoriu
Dle dostupných informací nejsou.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
Cestovní ruch, zemědělství a rybolov, stavebnictví, infrastruktura.

9.5. Rizika investování v teritoriu
Míra rizika odpovídá rizikům subsaharského kontinentu.

http://www.juristep.com/legis/Codigo.do.investimento.2008.pdf
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
Zásadní pro budoucí ekonomický vývoj země bude otázka potvrzení očekávaných ropných nalezišť. V
letech 2004 a 2005 byly přiděleny první licence a společnost Chevron (spolu s ExonMobil a norskou Equity
Energy držitel licence na první z devíti bloků) již existenci ložisek potvrdila. Těžba dosud zahájena nebyla,
MMF však odhaduje, že by denní produkce DRSTPO mohla dosáhnout 30 tisíc barelů denně.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
Země má tradičně úzké vazby na lusofonní státy.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Vzhledem ke geografické vzdálenosti a minimálnímu trhu jsou předpoklady pro ekonomickou spolupráci
minimální.

 


