
Slovo velvyslance 

Aktuality 

Zrušení zákazu dovozu černého cementu  

Ministerstvo ekonomiky a zahraničního obchodu povolilo s platností od 3.6.2009 dovoz černého cementu (black 
cement) v reakci na vzestup aktivit ve stavebnictví spojeným s prudkým nárůstem cen za stavební materiály. 

Prodloužení sankcí USA vůči Sýrii podle „Syria Accountability Act“ 

Bílý dům oznámil dne  8.5.2009 prodloužení obchodních a finančních sankcí vůči Sýrii. Bližší informace k sankcím 
viz: http://damascus.usembassy.gov/sanctions-syr.html. 
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Podnikatelská delegace do Sýrie 

Hospodářská komora ČR v souvislosti s plánovanou cestou předsedy PSP ČR M. Vlčka do Egypta, 
Izraele a Sýrie připravuje doprovodnou podnikatelskou delegaci, která by měla ve dnech 29.6.-1.7. 
navštívit Sýrii. V případě zájmu o účast prosím kontaktujte: Ing. Lenka Týčová, vedoucí odd. 
podnikatelských misí, Zahraniční odbor, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY, 
telefon:  266 721 506 | fax:  266 721 695, tycova@komora.cz  

Vážení přátelé, 

 
V procesu hledání nových obchodních příležitostí pro české firmy došlo v minulém měsíci k otevření prodejního 
místa výrobce české kosmetiky Dermacol na exkluzivním místě ve středu nákupní zóny Damašku. Věříme, že ob-
chodní záměr firmy Dermacol bude úspěšný a stane se prvním úspěšným pokusem etablovat na syrském trhu 
českou firmu z oblasti kosmetického průmyslu. 

 
Vedle této viditelné známky snahy českých firem objevovat syrský trh probíhají nadále expertní jednání o mož-
nosti dodávek českých firem pro státní sektor železniční a vzdušné přepravy, je připraven společný česko-syrský 
projekt v oblasti plynárenství a přenosných sítí. 

 
Věříme, že během nadcházejícího období dojde k pozitivnímu posunu při jednání o těchto významných dodáv-
kách. Významným impulsem pro rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce představuje chystaná podnikatelská 
mise, která koncem června doprovodí do Sýrie předsedu PSP ČR M. Vlčka. Politická podpora ze strany ústavního 
činitele může významným způsobem ovlivnit uvažování syrských partnerů o českých dodávkách zejména pro stání 
sektor a současně může uvést na syrský trh nové zájemce o podnikání. Ve Vašem úsilí Vám bude ZÚ vždy plně 
nápomocen. 

Číslo: 05 

Mírný nárůst těžby ropy a zemního plynu 
Podle vyjádření Ministerstva petrochemického průmyslu došlo v tomto roce k mírnému nárůstu těžby zemního 
plynu a ropy ve srovnání s rokem 2008. Dosud v roce 2009 Sýrie vytěžila denně 21,6 mil. krychlových metrů zem-
ního plynu (v roce 2008 20,7 mil.) a 379.049 barelů ropy denně (v roce 2008 375.597 krychlových metrů). K ná-
růstu těžby zemního plynu došlo díky zprovozněním nových vrtů na poli Abu Rabah s kapacitou 2,3 mil. krychlo-
vých metrů denně. 



Změny tarifů pro platby za odebranou elektrickou energii pro domácnosti 

Ministerstvo pro elektrickou energii změnilo tarify pro platby za spotřebovanou elektrickou energii pro domác-
nosti. Tarify se nadále budou měnit v závislosti na odebraném množství podle klíče uvedeného v tabulce. 

Domácnosti se spotřebou nad 2.000 kWh za dvou-
měsíční období zaplatí 2000 kWh v tarifu 4SY-
P/1kWH a množství nad 2.000 kWh pak v ceně 7 
SYP/1kWh. 
Odběratel se spotřebou vyšší než 2.500 kWh za 
dvouměsíční platební období zaplatí prvních 2000 
v tarifu 4SYP/1 kWH a za každých následujících 500 
kWh částku 3.500 SYP. 

Cílem opatření je snížit odběr elektrické energie u 
domácností s dosud nadstandardní spotřebou. 

Aktuality 

Mírnější postup vůči dlužníkům v zemědělství a průmyslu 
Syrský prezident vydal v průběhu května tři dekrety umožňující odpis dluhů z pokut z prodlení při splácení půj-
ček u dvou státem vlastněných bank – „Industrial Bank“ a „Agricultural Cooperative Bank“: 

 

Dekret č. 28/2009 umožňuje odepsat platby z prodlení u podnikatelů působících v průmyslovém sektoru za pod-
mínky, že splatí půjčky do 31.12.2009. (podle vyjádření ministra financí půjčky u „Industrial Bank“  dosáhly výše 
14,9 mld. SYP, zatímco platby z prodlení dosáhly výše 1,2 mld. SYP) 

 
Dekret č. 29/2009 dává možnost zadluženým farmářům splatit dluhy u „Agricultural Cooperative Bank“ do 
31.12.2011. I v takém případě nebudou poplatky z prodlení vyžadovány. Celková výše dlužných částek u 
„Agricultural Cooperative Bank“ dosáhla výše 26,6 mld. SYP, z toho 2 mld. SYP představují dlužné částky na po-
kutách. 

 

Dekret č. 30/2009 ruší povinnost splatit poplatky za zpoždění u „Fodder Trading Fund“ u pastevců, pokud splatí 
půjčky do 1.1.2010. 
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Spotřeba (kWh) Tarif v SYP/kWh 

0-100 0,25 

101-200 0,35 

201-400 0,50 

401-600 0,75 

601-800 2,00 

801-1000 3,00 

1001-2000 3,50 

2001 a více 4,00 

Nová vlaková spojení s Irákem 
30.května 2009 byl vypraven první nákladní vlak na trati Tartous – Bagdád. Podle zveřejněných informací trvala 
cesta vlaku 36 hodin na trati dlouhé celkem 1.429 km z nichž 894 km leží na území Sýrie. Dle vyjádření generální-
ho ředitele syrských drah George Al Mokabary  zlevní vlaková přepra-
va transport nákladu mezi Tartousem a Bagdádem ze současných cca 
50 až 60 EUR za tunu při silniční přepravě na 26,5 EUR účtovaných za 
stejné přepravené množství při přepravě po kolejích. Díky novému 
vlakovému spojení mohou vlaky vypravené ze Sýrie pokračovat přes 
Bagdád dále směrem k Perskému zálivu až do iráckého přístavu Umm 
Qasr.  
 
V červnu má být uvedena do provozu osobní linka pro dopravu cestu-
jících spojující Aleppo s Mosulem (severní Irák).  

Užitečné 
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Vzájemná obchodní výměna 

Zdroj: MPaO    Údaje uvedeny v tis. USD 

Užitečné 

USD Nákup:           47,00 

 Prodej:           47,20   

EUR Nákup:             67,01 

 Prodej:             67,31 

Kurzy SYP k 3.6.2009: 

(zdroj: Syrian central bank) 

Změny v dani z příjmu fyzických osob 
Prezidentských dekretem č. 33/2009 došlo ke změnám v systému platby daně z příjmu.  Byla zvednuta výše mini-
mální mzdy ve státním sektoru z 5.000 SYP na 6.010 SYP. Došlo také ke změnám ve vyšších příjmových katego-
riích.  Dosud pro zaměstnance s příjmem vyšším než 30.000 SYP měsíčně platila sazba  ve výši 20 %. 

Podle nového dekretu se daň z příjmu pro veřejný i 
soukromý sektor počítá podle následující tabulky č. 1. 

Podle ministra financí má uvedené opatření vést ke sní-
žení daňové zátěže, zejména pro nižší příjmové skupiny. 
Také dodal, že 99.3 % státních zaměstnanců spadá do 
příjmové kategorie méně než 24.000 SYP. 

Podle místního internetového zdroje „Syriasteps“ jsou 
státní zaměstnanci placeni podle tabulky č.2. 

Měsíční příjem (SYP) Daň z příjmu (%) 

Do 12.000 5 
12.001 – 16.000 7 
16.001 – 20.000 9 
20.001 – 24.000 11 
24.001 – 30.000 12 
30.001 – 50.000 16 
50.001 – 75.000 19 
Nad 75.000 22 

Tabulka č.1 

Hodnost (podíl z celku) Měsíční příjem (minimum – maximum) 

První třída (držitelé vysokoškolských titulů – 19 %) 9.645 – 30.000 

Druhá třída (středoškolské vzdělání – 37 %) 7.750 – 22.500 

Třetí třída (10 %) 6.765 – 20.000 

Čtvrtá třída (18 %) 6.200 – 20.000 

Patá třída (11 %) 6.010 – 16.250 

Ostatní neuvedeno 

Tabulka č.2 

  

Vývoz Dovoz Obrat Saldo 

USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD 

2004 29 880 58. 105,0 77 762 48. 56,7 107 642 57. 65,0 -47 882 

2005 39 925 61. 133,6 17 852 75. 23,0 57 777 70. 53,7 22 073 

2006 50 671 57. 126,9 3 892 96. 21,8 54 563 68. 94,4 46 779 

2007 61 907 62. 122,2 2 389 116. 61,4 64 296 72. 117,8 59 518 

2008 72 056 60. 116,4 13 344 88. 558,6 85 400 67. 132,8 58 712 

2008/I-III 17 091 60. - 572 115. - 17 663 74. - 16 519 

2009/I-III 12 502 61. 73,1 400 111. 69,9 12 902 73. 73,0 12 102 



Ze starého Damašku 

K
aravana na nám

ěstí M
arže 

 Vážení kolegové, 

Představujeme Vám páté číslo bulletinu obchodně ekonomického 
úseku ZÚ Damašek. 

 Toto číslo, stejně tak jako všechna předchozí Vám jsou k dispozi-
ci i na webových stránkách úřadu: http://www.mzv.cz/damascus.  

Těšíme se na Vaše reakce, podněty a dotazy stejně jako návrhy 
témat, která Vás zajímají a o kterých byste rádi četli v některých z 
následujících číslech.  

Za redakci 

Jan Bárta, Tereza Bártová 

Naše adresa: 
Embassy of the Czech Republic 

Abou Roumaneh 
Misr Steet 51 
P.O.Box 2249 

Damascus 

Telefon: (963) 11 3331383 
Fax: (963) 11 3338268 

E-mail: commerce_damascus@mzv.cz 

Jsme na webu:  
http://www.mzv.cz/damascus 

ZÚ Damašek 


