
Souhrnná teritoriální informace Mexiko

Zastupitelský úřad 26. 4. 2017 15:51

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled (s.2)

2. Zahraniční obchod a investice (s.9)

3. Vztahy země s EU (s.17)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.21)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.29)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.35)

7. Kontakty (s.43)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

1/48 http://www.businessinfo.cz/mexiko © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.businessinfo.cz/mexiko


1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)

Složení vlády:

Užší kabinet:

Ministr vnitra: Miguel Ángel Osorio Chong

Ministryně zahraničních věcí: Luis Videgaray Caso

Ministr financí: José Antonio Meade Kuribreňa

Ministr národní obrany: generál Salvador Cienfuegos Zepeda

Ministr vojenského námořnictva: admirál Vidal Francisco Soberón Sanz

Ministr hospodářství: Ildefonso Guajardo Villarreal

Ministr sociálního rozvoje: Luis Enrique Miranda Nava

Generální prokurátor: Raúl Cervantes Andrade

Ministr spojů a dopravy: Gerardo Ruiz Esparza

Ministr práce a sociálních věcí: Alfonso Navarrete Prida

Ministr životního prostředí: Rafael Pacchiano Alamán
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Ministr energetiky: Pedro Joaquín Coldwell

Ministr zemědělství, živočišné výroby, rozvoje venkova, rybolovu a výživy: José Eduardo Calzada Rovirosa

Ministr školství: Aurelio Nuño Mayer

Ministr zdravotnictví: Dr. José Narro Robles

Ministr cestovního ruchu: Enrique de la Madrid Cordero

Ministryně pro fungování veřejné moci: Arely Gómez González

Ministryně zemědělský, územní a obecní rozvoj: Rosario Robles Berlanga

Ministryně kultury: María Cristina García Cepeda

Právní poradce výkonné moci: Humberto Castillejos Cervantes

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

Počet obyvatel: 112,3 mil. (r. 2010)

Podle posledního sčítání v r. 2010 má Mexiko 112.336.538 obyvatel, z toho 54,855 mil. mužů a 57,481 mil. žen. Průměrný
roční přírůstek (počítáno od r. 2000) činil 1,6 %. Porodnost v r. 2010 dosáhla 2,4 %, míra úmrtnosti je 5 osob/tisíc obyvatel.
Očekávaná délka života je 75,4 let (73,1 muži a 77,8 ženy).

Demografické složení:

Nejpočetnější skupinou jsou indiánsko-hispánští míšenci, následuje obyvatelstvo evropského původu a etničtí indiáni.

Vyznání:

katolické: 92 %

protestantské: 7 %

židovské: méně než 1 %

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.

Ukazatel Jednotka 2012 2013 2014 2015 2016
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HDP objem a) mil. MXN 16205841 16776198 17810957 18889429 19522613

HDP % 3,6 1,4 2,1 2,5 2,3

HDP/ob. USD 9703,4 10172,7 10325,6 9445,0 8593,0

Míra inflace % 3,57 3,97 4,08 2,13 3,36

Míra nezaměst. % 4,86 4,27 3,76 3,96 3,60

1. a) V běžných cenách

Zdroje: INEGI, Banco de México, Světová banka

Na růstu hospodářství se v minulém roce nejvíce podílela soukromá spotřeba, vnější poptávka a soukromé investice.
Podle centrální banky vzrostla v r. 2016 ekonomika o 2,3 %. Tato hodnota byla během minulého období několikrát
snižována.

Míra inflace dosáhla v minulém roce 3,36 %, což je mírně nad cílem centrální banky +/- 3 %.

Deficit BÚ PB dosáhl 27,9 mld. USD (2,7 % HDP). V letošním roce se očekává 34,4 mld. USD (3,1 % HDP).

Za období I – XII se příjmy z ropy snížily o 21,9 % (snížení cen mexické ropy, plynu a snížení objemu těžby). Naopak
daňové příjmy vzrostly o 11,9 % a představovaly 2 bil. 715,956 mld. MXN.

K 31. prosinci 2015 činily mezinárodní rezervy 178,025 mld. USD, což je meziročně o 428 mil. USD více.

Zahraniční dluh v r. 2016 dosáhl 86,666 mld. USD (8,9 % HDP).

V měnové politice se promítly daňové reformy, které vstoupily v platnost v roce 2014, nízké ceny energie a
telekomunikačních služeb.

Kurs mexického pesa během období stále znehodnocoval. Ze 17,2487MXN/USD na začátku roku činil k poslednímu
prosinci 20,6640 MXN/USD. Ke konci roku peso až „hystericky“ reagovalo na výsledky prezidentských voleb v USA.

Za období leden – prosinec činil export Mexika 373,9296 mld. USD, import 387,0645 mld. USD.

Mezi hlavní rizika ohrožující růst hospodářství v letošním roce patří: nejistota ohledně slibovaných opatření novým
americkým prezidentem (81 % mexického exportu směřuje k severnímu sousedovi); snížení přílivu zahraničních investic;
další pokles příjmů z těžby ropy (jak z důvodu snižování ceny, tak objemu těžby); snížení důvěry v mexickou ekonomiku
a/nebo nedostatečné pokroky v posilování právního státu; snížení tempa růstu automobilového průmyslu (klíčové
odvětví, které má velkou podporu jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států); pomalejší růst čínské
ekonomiky (nižší poptávka po surovinách, nižší ceny surovin); snížení přílivu peněžních prostředků od Mexičanů žijících v
zahraničí.
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Naopak příznivě může ekonomický růst ovlivnit: rychlejší tempo růstu implementace strukturálních reforem; konsolidace
veřejných financí; uvolnění cen pohonných hmot; zlepšení výsledků tendrů na těžbu ropy a plynu; zhodnocování kursu
pesa vůči dolaru; úspěšné jednání o modernizaci NAFTA.

Na r. 2017 se očekává růst HDP v rozmezí 1,3 – 2,3 %, na r. 2018 pak 1,7 – 2,7 %. Další očekávané hodnoty: r. 2017 –
deficit obchodní bilance – 10,1 mld. USD (1,0 % HDP), deficit běžného účtu platební bilance 26,5 mld. USD (2,7 % HDP),
míra inflace – během období překročí plánované +/- 3 %; r. 2018 – deficit obchodní bilance – 9,0 mld. USD (0,9 % HDP),
deficit běžného účtu platební bilance – 27,8 mld. USD (2,7 % HDP), míra inflace – ke konci roku se dostane na cíl centrální
banky.

V loňském roce mexická ekonomika přilákala přímé zahraniční investice v hodnotě 26,7386 mld. USD, což je o 5,8 % méně
než v r. 2015. Pokud bychom se podívali na sektorovou strukturu, 61,3 % směřovalo do zpracovatelského průmyslu, 9,6 %
do finančních služeb, 5,9 % do dopravy a spojů, 4,7 % do těžebního průmyslu a 4,3 % do energetiky a dodávky vody;
podle země původu pocházelo 38,9 % z USA, 10,7 % ze Španělska, 9,0 % ze SRN, 7,5 % z Izraele, 6,3 % z Kanady a 27,6 %
z ostatní zemí (67).

Přímé zahraniční investice Mexika 2005 – 2016 (mil. USD)

Rok Hodnota

2005 24450,7

2006 20225,1

2007 31534,4

2008 27645,7

2009 16510,9

2010 21864,3

2011 21603,4

2012 13430,6
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2013 35188,4

2014 22568,4

2015 28382,3

2016 26738,6

Zdroj: www.economia.gob.mx

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

Státní rozpočet Mexika (mld. MXN)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy 2960,443 2452,449 2498,646 3983,412 4264,551 4763,874 4888,893

Výdaje 3631,316 2865,553 2943,496 4530,631 4891,975 4763,874 4888,893

Saldo -360,236 -413,104 -444,848 -547,219 -627,424 0 0

Zdroj: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Diario Oficial de la Federación
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V roce 2016 vykázal běžný účet platební bilance deficit 27,858 mld. USD při hodnotě kapitálového účtu 35,873 mld. USD.

Platební bilance (mil. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -15,853 -29,682 -24846 -32381 -27,858

Kapitálový účet 51,425 65,231 57,947 33,826 35,873

Zdroj: Banco de México

Stav mezinárodních devizových rezerv (mld. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konečný stav
rezerv

149,208 167,050 180,200 195,682 177,597 178,025

Zdroj: Banco de México

Zadluženost

2012 2013 2014 2015 2016

Veřejný % 23,3 25,2 27,0 28,5 26,7
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dluh/HDP

Zahraniční
zadluženost

mld. USD 121,659 130,950 145,617 82,320 86,666

Dluhová
služba

mld. USD 70,828 41,614 52,242 54,276 473,034*

Zdroj: Světová banka, Ministerstvo financí,* mld. MXN

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Základní informace o mexickém bankovním sektoru poskytují webové stránky Mexické centrální banky a Mexické
bankovní asociace, kde lze nalézt všechny potřebné údaje o finančních skupinách, které působí na mexickém bankovním
a finančním trhu (banky, pojišťovny, směnárny, burzovní domy, faktoringové a investiční společnosti atd.), včetně
zákonných norem, statistických údajů a výročních zpráv jednotlivých finančních institucí.

1.7 Daňový systém

Mexický daňový systém v sobě zahrnuje řadu pozitivních prvků, které svou povahou vedou k většímu sklonu k práci,
úsporám a investicím, než je tomu v ostatních členských zemích OECD. Naproti tomu je tento systém dosud značně
nevyvážený, což vede ke skutečnosti, že Mexiko ve srovnání s dalšími členskými zeměmi OECD vykazuje procentuálně ve
vztahu k HDP daleko nejnižší daňové příjmy. Jelikož jsou podle stejného ukazatele současně relativně nízké i státní výdaje,
nejedná se o kritický problém, přesto však tato skutečnost zabraňuje realizaci významnějších veřejných investic, a to i do
oblastí, ve kterých je míra sociální návratnosti značně vysoká. Mexickým specifikem je národohospodářská role státem
vlastněné ropné společnosti PEMEX, která je největším zdrojem daňových příjmů mexického státu.

Daň z příjmu právnických osob (Impuesto sobre la Renta) se mění z roku na rok: podrobnosti lze najít v zákoně Ley del
Impuesto sobre la Renta na stránkách mexického Ministerstva financí.

Základní daně:

• od 1. 1. 2014 se aplikují dvě základní sazby DPH (0 % na potraviny, léky a knihy a 16 % na téměř veškeré ostatní
zboží). Jednotná podnikatelská daň – IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) - v roce 2010 17,5 %

• daň z aktivit (Impuesto al Activo) ve výši 2 %, která se aplikuje pouze, pokud během příslušného správního období
nevykázala společnost žádný zisk a obligatorní je tato daň pouze po třech letech od zahájení operací
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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

Obchodní bilance (mld. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 370,9 380,2 397,536 380,772 373,930

Dovoz 370,6 381,2 399,977 395,232 387,065

Bilance 0,3 -1,0 -2,441 -14,460 -13,135

Obrat 741,5 761,4 797,513 776,004 760,995

Zdroj: Ministerstvo hospodářství

Oproti předchozímu období poklesl v roce 2016 export o 1,8 %, import o 2,1 %.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Mexika podle podílu na vývozu (r. 2016) - USA (81,0 %), Kanada (2,8 %), Čína (1,4 %), SRN (1,06
%), Japonsko (1,01%), Španělsko (0,88 %), Velká Británie (0,86), Brazílie (0,82 %), Kolumbie (0,82 %), a ČR (0,06 %).

Hlavní obchodní partneři Mexika podle podílu na dovozu (r. 2016) - USA (46,4 %), Čína (18,0 %), Japonsko (4,6 %), SRN
(3,6 %), Jižní Korea (3,5 %), Kanada (2,5 %), Tchaj-wan (1,8 %), Itálie (1,4 %), Španělsko (1,2 %), Brazílie (1,2 %) a ČR (0,29
%).
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EU se v roce 2016 podílela na celkovém vývozu 5,18 % a dovozu 10,93 %.

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (r. 2016, mil. USD, %)

Země Obrat Podíl na obratu

SRN 17829,0 28,90

Španělsko 7736,6 12,54

Itálie 6891,3 11,17

Holandsko 3586,7 5,81

Francie 5733,0 9,29

Velká Británie 5360,1 8,69

Belgie 2554,8 4,14

Irsko 1862,4 3,02

ČR 1333,7 2,16

Rakousko 1442,0 2,34

Maďarsko 1285,7 2,08

Švédsko 1022,2 1,66

Polsko 1041,2 1,69

Finsko 591,5 0,96

Dánsko 847,0 1,37

Portugalsko 587,8 0,95
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Rumunsko 438,8 0,71

Lucembursko 217,0 0,35

Řecko 247,2 0,40

Slovensko 316,7 0,51

Estonsko 453,0 0,73

Slovinsko 126,0 0,20

Litva 23,6 0,04

Malta 69,5 0,11

Bulharsko 95,6 0,15

Lotyšsko 26,3 0,04

Kypr 7,7 0,01

Chorvatsko 44,8 0,07

Celkem 61681 100,00

Zdroj: Ministerstvo hospodářství

2.3 Komoditní struktura

Rok 2016 byl stejně jako předchozí ve znamení klesajícího exportu surové ropy a ropných produktů (r. 2011 – 49,115 mld.
USD, r. 2014 – 35,855 mld. USD a r. 2016 – 15,500 mld. USD).

Vývoz

87032301 osobní automobily (5,4 % veškerých vývozů)

27090001 surová ropa (4,1 %)

87043103 nákladní motorová vozidla (3,3 %)
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84715001 procesorové jednotky (2,9 %)

85287206 barevné televizory (2,8 %)

85176299 zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo hlasu, obrazu nebo dat (2,0 %)

85443002 soupravy zapalovacích kabelů pro motorová vozidla (1,9 %)

94019001 části a součásti sedadel (1,5 %)

87012001 silniční návěsové tahače (1,4 %)

84714901 zařízení pro automatizované zpracování dat (1,2 %)

Dovoz

27101204 benzín (2,9 %)

85423199 procesory a řídící jednotky (2,0 %)

87032301 osobní automobily (1,5 %)

84717001 paměťové jednotky (1,5 %)

85171201 telefonní přístroje pro bezdrátové sítě (1,1 %)

27101904 nafta a lehké oleje (1,0 %)

90138099 ostatní zařízení s kapalnými krystaly, lasery, optické přístroje (1,0 %)

85176299 zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo hlasu, obrazu nebo dat (0,9 %)

27112101 zemní plyn v plynném stavu (0,8 %)

84733002 součásti a příslušenství zařízení pro automatizované zpracování dat (0,8 %)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Mexiku existují zóny volného obchodu nebo průmyslové zóny, které preferují především místní vlády. Rozsah jejich
služeb se kvalitativně i kvantitativně liší. Zóny volného obchodu se nemohou opřít o jednoznačnou legislativní podporu
mexické vlády, což je často zdrojem zdlouhavých a nákladných sporů investorů s místní nebo federální vládou. Zcela
specifickým jevem jsou tzv. maquiladoras, montážní pobočky zahraničních firem, cca z 80 % amerických. Produkce
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montoven postavených zejména při hranici s USA a na jihu země využívají s úspěchem především výhod relativně levné
pracovní síly. V Mexiku existuje 5 zón volného obchodu:

Logistik Free Trade Zone

San Luis Potosí

http://www.logistikftz.com

Parque Logístico, Industrial Park

San Luis Potosí

http://www.parquelogistico.com.mx

Pical Pantaco

Distrito Federal

http://www.picalpantaco.com.mx

Puerto Fronterizo de Colombia

Nuevo León

http://www.nl.gob.mx

Puerto Interior Guanajuato

Guanajuato

http://www.puertointerior.guanajuato.gob.mx

Seznam průmyslových parků lze najít na stránkách www.promexico.gob.mx.

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

Veškeré projekty, které jsou určeny pro Mexiko jako přímé zahraniční investice, jsou autorizovány na základě dekretů a
schválení Národní komise pro zahraniční investice – Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, v souladu s čl. 8, 9 a v
pozměňovacím řádu zákona o zahraničních investicích.
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Mexiko je pro zahraniční investory atraktivním teritoriem zejména po vstupu Severoamerické dohody o volném obchodu
(NAFTA) v platnost od 1. ledna 1994 (a to přes kroky zamýšlené americkým prezidentem Donaldem Trumpem). Mexiko se
stalo v 90. letech jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic na světě. V rámci Latinské Ameriky je na
prvním místě, těsně následováno Brazílií, Chile, Kolumbií a Peru.

Přímé zahraniční investice 2010 – 2016 (mld. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

21,60 13,43 35,19 22,57 28,38 26,74

Zdroj: Secretaría de Economía

V loňském roce mexická ekonomika přilákala přímé zahraniční investice v hodnotě 26,7386 mld. USD, což je o 5,8 % méně
než v r. 2015. Pokud bychom se podívali na sektorovou strukturu, 61,3 % směřovalo do zpracovatelského průmyslu, 9,6 %
do finančních služeb, 5,9 % do dopravy a spojů, 4,7 % do těžebního průmyslu a 4,3 % do energetiky a dodávky vody;
podle země původu pocházelo 38,9 % z USA, 10,7 % ze Španělska, 9,0 % ze SRN, 7,5 % z Izraele, 6,3 % z Kanady a 27,6 %
z ostatní zemí (67).

V Mexiku působí přes 5,5 tis. velkých a malých firem se zahraničním kapitálem.

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

Hlavní normou stanovující pravidla v této oblasti je Zákon o zahraničních investicích. Lze ho najít na stránkách
ministerstva hospodářství (www.economia.com.mx): Registro Nacional de Inversiones Extranjeras - Marco Jurídico
Nacional - Ley de Inversión Extranjera (LIE). Dále je zde publikován prováděcí předpis a jeho aplikace - Reglamento de la
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).

V oblasti zahraničních investic se angažují 4 instituce - Ministerstvo hospodářství - Dirección General de Inversión
Extranjera (Sekce pro zahraniční investice) - hlavním úkolem je přispívat ke zlepšování investičního prostředí, zabývá se
především legislativním rámcem. Generálnímu ředitelství podléhá Národní registr zahraničních investic, který připravuje
smlouvy o vzájemné podpoře a ochraně investic. Vrchnímu ředitelství lze adresovat investiční nabídky mimořádného
rozsahu nebo ve vládou preferovaných odvětvích (automobilový průmysl a aeronautika). Zpracování nabídek pak provádí
ve spolupráci s ProMéxico (obdoba CzechTrade a CzechInvest) a Unidad de Promoción de Inversiones Extranjeras
(Oddělení podpory zahraničních investic). Uvedené Oddělení se zabývá jednotlivými investičními projekty klíčového
charakteru, je jakýmsi ombudsmanem investic v Mexiku. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (Národní komise
pro zahraniční investice) je meziministerský orgán, který rozhoduje ve specifických případech o možnosti navýšení

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

14/48 http://www.businessinfo.cz/mexiko © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.economia.com.mx/
http://www.businessinfo.cz/mexiko


zahraničního kapitálu nad zákonem přípustnou hranici.

ProMéxico, státní agentura založená v roce 2007, je hlavním adresátem investičních poptávek, hlavním partnerem
zahraničních investorů. Spolupracuje často s Bancomext - Banco Nacional de Comercio Exterior (Národní banka pro
zahraniční obchod), která občas projekty financuje.

Státu náleží strategické oblasti, v nichž není možné investovat:

• těžba ropy a petrochemický průmysl – změněno energetickou reformou z prosince 2013
• elektřina – změněno energetickou reformou z prosince 2013
• výroba jaderné energie
• radioaktivní nerosty
• pošta a telegraf
• emise bankovek a ražba mincí
• kontrola a dohled nad přístavy a letištiVýlučně pro mexické společnosti jsou rezervovány maloobchod a distribuce

benzinu a zkapalněného plynu, televizní a rozhlasové vysílání, úvěrové instituce (netýká se bank, ale např. peněžních
fondů), rozvojové banky (jedná se o 4 finanční instituce rozvojového typu, mezi nimi je např. Bancomext). Možnost
zahraničních investic zde sice teoreticky existuje (tzv. neutrální investice – akcie bez hlasovacích práv, investice
mezinárodních rozvojových institucí), ale podléhá schválení Ministerstva hospodářství a Národní bankovní komise
resp. Národní komise pro zahraniční investice. Ve výrobních družstvech může zahraniční kapitál investovat do 10 %,
jinde do 25 % (národní letecká doprava, aerotaxi), resp. do 49 % včetně (pojišťovny, směnárny, celní skladiště,
ručitelské instituce - netýká se bank, správa penzijních fondů, výroba a obchod výbušninami, střelnými zbraněmi,
náboji a municí, tisk a publikování periodik vycházejících výlučně na území Mexika, akcie typu T - jedná se o
společnosti vlastnící zemědělskou půdu, pastviny a lesy, rybolov ve sladkých vodách, správa přístavů, služby
lodivodů, plavební a rejdařské včetně kabotáže, dodávky paliv a maziv pro lodě, letadla a železniční soupravy).
Investice nad 49 % vyžadují souhlas Národní komise pro zahraniční investice u následujících služeb, subjektů a
komodit: přístavní služby, jako např. kotvení lodí, přeprava na člunech a trajektáž, mezinárodní námořní plavba,
soukromé služby v oblasti vzdělání, právní služby, služby ratingových agentur a poskytování informací o kredibilitě a
bonitě, pojišťovací agentury, mobilní telefony, stavba ropovodů a produktovodů, společnosti provádějící ropné a
plynárenské vrty, výstavba, provozování a využívání železničních sítí běžně užívaných veřejností a poskytování
veřejné železniční dopravy. Souhlas Národní komise pro zahraniční investice pro vstup zahraničního kapitálu s
podílem nad 49 % kmenového jmění se vyžaduje u všech mexických společností, kde v okamžiku vstupu aktiva
společnosti přesahují 85 mil. pesos. Pro převod zisků do zahraničí neexistují žádná omezení, totéž platí pro převody
platů a odměn zahraničních pracovníků. 90 % personálu však musí být Mexičané. Daňové podmínky pro zahraniční
investice jsou identické jako pro domácí - daň z příjmu se za poslední léta snižovala postupně o 7 % (pro rok 2013
30 %), daň z přidané hodnoty (16 % u většiny zboží, od 1. 1. 2014 - 0 % potraviny, léky, knihy) a tzv. jednotná
podnikatelská daň – IETU (17,5 %) - stále je v jednání její zrušení. Důležitou roli ve vytváření podmínek pro vstup
zahraničních investic hrají jednotlivé státy, které definují své investiční potřeby a stanoví autonomně fiskální i
nefiskální pobídky. Na federální úrovni lze hovořit o pobídkách pouze ojediněle, a to u velkých strategických
projektů.

• Příklady fiskálních pobídek:
•

• 100% osvobození od daně ze mzdy, případně pouze na určitou dobu
• 10% snížení daně z nemovitosti
• odpočet daně domovní
• 10% snížení daně z vlastnictví auta (obdoba naší silniční daně)
• 10% snížení platby spojené s obstaráním řidičského průkazu
• osvobození nebo snížení veškerých daní na první 4 roky provozu
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• financování pozemků a infrastruktury, případně daňové úlevy spojené s jejich získáním
• snížení poplatků spojených se zápisem do katastru nemovitostí (diferencovaně podle toho, zda se jedná o

průmyslový podnik, obchod nebo služby)
• dodatečné daňové úlevy pro podniky
• při vytvoření minimálně 500 pracovních míst nebo tehdy, mají-li pro stát strategický význam
• subvence celé částky spojené se zapsáním právnické osoby do obchodního rejstříku
• Příklady nefiskálních pobídek:
• podpora při hledání nejlepší lokality pro otevření výrobního podniku
• podpora při dodávkách pitné vody a dalších služeb
• podpora při obstarávání licencí a povolení
• kompletní informace technické, sociální a ekonomické povahy
• vzdělávací programy pro zaměstnance z výrobního sektoru
• stipendia pro vzdělávání pracovníkůKontakty:Camino a Santa Teresa 1679Del. Alvaro ObregónTel.: 0052 5447

7070 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.Periférico Sur No. 4333Del. TlalpanTel.: 0052 5449
9000 Wilhelm-Leuschner Str. 23 60329 Frankfurt, NěmeckoFax: (00-4969) 9726 9811e-mail:
fgonzalez@bancomext.de, frankfurt@bancomext.de Insurgentes Sur 1940C.P. 01030 México, D.F.Fax: 0052
52296507

• Pokud se týče dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, Mexiko teprve od r. 1995 považuje nástroj tohoto typu
za vhodný, takže zatím má podepsáno smlouvy s následujícími zeměmi: Argentina, Belgie, Nizozemsko, Rakousko,
SRN, Španělsko, Švédsko, ČR, Korea, Francie, Itálie, Dánsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Švýcarsko, Uruguay, Kuba.
Zatím nevstoupily v platnost nebo nebyly schválené Senátem podepsané Dohody s Austrálií, Islandem a Panamou,
Velkou Británií. Ve vztazích s USA a Kanadou je tato otázka uspokojivě řešena v rámci NAFTA.

• Web: www.economia.gob.mx
• Tel.: 0052 52296100, l. 33422 a 33408
• Col. Florida
• Dirección General de Inversión Extranjera
• Zpracovávaná oblast: Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, ČR, Slovensko, Rumunsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko
• Francisco González Díaz
• Tel.: (00-4969) 9726 980
• Je také možné kontaktovat (vzhledem ke vzdálenosti i osobně) nejbližší kancelář Bancomextu ve Frankfurtu nad

Mohanem:
• Web: www.bancomext.com
• 14210 México, D.F.
• Col. Jardines en la Montaňa
• Banca de Desarrollo
• Bancomext
• Web: www.promexico.gob.mx
• C.P. 01900 México, D.F.
• Col. Jardines del Pedregal
• ProMéxico
• V oblasti státních výběrových řízení lze spolupracovat na bázi vybraných zástupců. Nutno zakoupit vždy informační

podmínky, bez nákupu nelze nabízet a účastnit se tendrů. Podmínky je nutno vyplnit beze zbytku, nelze vynechat
žádnou z položek. V místě je běžná provize, vyplácená mnohdy předem. Prakticky všechny doklady jsou v jazyce
španělském, vč. nabídek a informační korespondence. Styk s orgány státní moci je rovněž v jazyce španělském. Pro
dovoz a vývoz zboží a peněz je nutno konzultovat celní a devizové předpisy, totéž se týká přímých zahraničních
investic.
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3. Vztahy země s EU
V roce 2000 vstoupila v platnost Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé. EU a Mexiko od
tohoto okamžiku rozvíjejí politický dialog na témata společného zájmu, jako je sociální koheze, lidská práva, udržitelný
ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie.

Obě strany shledaly za nutné aktualizovat Dohodu tak, aby lépe odpovídala současné situaci. Jednání momentálně
probíhají. Mexická strana předpokládá, že by mohla být skončena do konce r. 2017.

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

Delegación de la Unión Europea en México

Paseo de la Reforma 1675

Lomas de Chapultepec

C.P. 11000 México, D.F.

Tel.: +52 55 55403345

Fax: +52 55 55406564

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

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a Mexikem jsou založena na Dohodě o volném obchodu (v platnosti od r. 2000).

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (rok 2016, mil. USD, %)

Země Obrat Podíl na obratu

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

17/48 http://www.businessinfo.cz/mexiko © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico
http://www.businessinfo.cz/mexiko


SRN 17829,0 28,90

Španělsko 7736,6 12,54

Itálie 6891,3 11,17

Holandsko 3586,7 5,81

Francie 5733,0 9,29

Velká Británie 5360,1 8,69

Belgie 2554,8 4,14

Irsko 1862,4 3,02

ČR 1333,7 2,16

Rakousko 1442,0 2,34

Maďarsko 1285,7 2,08

Švédsko 1022,2 1,66

Polsko 1041,2 1,69

Finsko 591,5 0,96

Dánsko 847,0 1,37

Portugalsko 587,8 0,95

Rumunsko 438,8 0,71

Lucembursko 217,0 0,35

Řecko 247,2 0,40

Slovensko 316,7 0,51

Estonsko 453,0 0,73
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Slovinsko 126,0 0,20

Litva 23,6 0,04

Malta 69,5 0,11

Bulharsko 95,6 0,15

Lotyšsko 26,3 0,04

Kypr 7,7 0,01

Chorvatsko 44,8 0,07

Celkem 61681 100,00

Zdroj: Ministerstvo hospodářství

EU je třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Mexika po NAFTA a Číně. V roce 2016 (zdroj www.economia.gob.mx)
dosáhly dovozy z EU 42,3232 mld. USD a vývozy do EU 19,3578 mld. USD.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:

1. Bilaterální spolupráce EU – Mexiko

1.1. Oblast sociálního rozvojeIntegrovaný program sociální koheze:http://www.cohesionuemx.eu/Podíl EU: 18.200.000 EUR
2. Celkový rozpočet: 20.000.000 EUR
3. probíhá ve 2 etapách – Laboratořích sociální koheze. V první části byla poskytnuta podpora institucím a organizacím

občanské společnosti ve státě Chiapas. Druhá část začala v dubnu 2014 a zaměřuje se na posílení dialogu mezi státem a
organizacemi občanské společnosti.

4.
5. Oblast konkurenceschopnosti a ekonomického rozvojeProgram konkurenceschopnost a inovace

(PROCEI):http://www.cemue.com.mxPodíl EU: 9.000.000 EUR
6.
7. Celkový rozpočet: 18. 000.000 EUR
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8. ve spolupráci s PROMÉXICO podporovat rozvoj malých a středních mexických firem, především v sektorech textilního
průmyslu, zemědělství (káva, med, avokádo), zpracování kovů, leteckého průmyslu, průmyslu plastů. Program je
zaměřen především na státy Chihuahua, Baja California, Morelos, Jalisco a Puebla.

9.
10.Program kulturního rozvojeZaměřuje se na restauraci sociálních vazeb a sociální inkluzi např. prostřednictvím orchestrů

mladých ve státě Chihuahua, podporou kulturní identity ve státech Campeche a Oaxaca, integrací mladých lidí ve státě
Tamaulipas nebo propagací evropských filmů v Mexiku.

11.Podíl EU: 2.400.000 EUR
12.
13.Spolupráce na specifická témata
1. Projekty financované prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva9 projektů zaměřených

především na práva žen, migrantů, podporu obránců lidských práv a novinářů.
2. Podíl EU: 1.000.000 EUR
3.
4. Spolupráce s nestátními subjektyPodíl EU: 5.000.000 EUR
5.
6. 15 projektů určených pro různé nadace, které se zaměřují na spolupráci s místní samosprávou, participaci občanů,

prevenci proti násilí, lidská práva, rozvoj indiánských komunit, boj proti násilí a chudobě, bezpečnost nebo
ekonomickou nezávislost žen.

7. Ostatní8 projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, zdraví, jadernou bezpečnost a migraci především ve
státech Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, San Luis Potosí a Tlaxcala. 2. Spolupráce EU – Latinská
AmerikaLatinskoamerická síť center podpory vodních zdrojů (Program
RALCEA) http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/al-invest/index_es.htmALFA-Program spolupráce mezi
vysokými školami EU a Latinské Ameriky http://www.programaeurosocial.eu/,
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/urbal/index_es.htmEUrocLIMA - Program
regionální spolupráce proti klimatickým
změnám http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm@LIS2 –
Aliance pro informační společnost, fáze
2 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_es.htm

8. LAIF – Program na podporu investování v Latinské Americe
9. http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alis/index_es.htm
10.
11.COPOLAD – Program spolupráce v boji proti pašování drog mezi EU a Latinskou Amerikou
12.http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/euroclima/index_es.htm
13.
14.EUROsociAL, URB-AL - iniciativy EK na podporu sociální koheze v Latinské Americe
15.http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
16.
17.AL-INVEST – Program na podporu obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou
18.http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/ralcea/index_es.htm
19.
20.
21.Podíl EU: 6.000.000 EUR
22.
14.
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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

2012 2013 2014 2015 2016 I-II/2017

Vývoz 458932 482241 640268 661667 693769 121234

Dovoz 441726 482495 520129 536052 524792 91087

Bilance 17206 -254 120139 125615 168977 30147

Obrat 900658 964736 1160397 1197719 1218561 212321

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Podle mexických statistik činil v r. 2016 dovoz z ČR 1,1277 mld. USD. V rámci EU ČR obsadila 9. místo (za SRN, Itálií,
Španělskem, Francií, Nizozemskem, Velkou Británií, Irskem a Rakouskem), mezi zeměmi V4 byla nejlepší (11. Maďarsko,
13. Polsko, 17. Slovensko).

Podle českých statistik dosáhly v r. 2016 vývozy z ČR do Mexika 693,461 mil. USD, dovozy 525,042 mil. USD a obrat
1.218,503 mil. USD. Oproti r. 2015 vzrostl export o 4,8 %, import poklesl o 1,8 %. Podíl Mexika na vývozu do Latinské
Ameriky činil 51,58 % (na celkovém vývozu ČR 0,43 %), na dovozu 41,38 % (na celkovém 0,37 %).

Pro srovnání - druhý největší partner ČR v Latinské Americe – Brazílie, dosáhla následujících hodnot: podíl na vývozu do
Latinské Ameriky 19,33 % (na celkovém 0,16 %), na dovozu 17,45 % (na celkovém 0,16 %). Podíl Latinské Ameriky na
celkovém exportu činí 0,83 %, na importu 0,89 %.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu (r. 2016):
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• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 - 3000 cm3
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 - 1500 cm3
• části a součásti turbín na vodní páru
• části a součásti klimatizačních strojů a přístrojů
• výrobky z plastů
• soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě
• brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
• hygienické vložky, tampony, dětské pleny
• ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
• části a součásti sedadelKomoditní struktura dovozu (r. 2016):
•

• pevné elektrické keramické kondenzátory
• zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
• pevné tantalové elektrické kondenzátory
• brýlové čočky z ostatních materiálů
• tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
• pektináty a pektany
• televizní a digitální kamery, videokamery
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 – 1500 cm3
• rostlinné látky a odpady pro výživu zvířat
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 3000 cm3

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ má informace pouze o 2 českých společnostech, které se na mexickém trhu v této oblasti dosud angažovaly - jedna je
dodavatelem specializovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro
rezervační a dispečerské systémy. České subjekty se zajímaly o možnost poskytovat finanční služby malým podnikům. Z
mexické strany nelze tyto údaje získat, tato oblast zde není statisticky sledována.

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

BKT Mobiliario Urbano (mmcité + a.s.) – městský mobiliář

http://www.mmcite.com/

CGS Automotive de México S. de R.L. de C.V. (Rubena a.s.) – gumárenský/automobilový průmysl

http://www.rubena.cz/

Comersa Corp. S.A. de C.V. (Strojosvit a.s. ,Traco spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., Explosia, a.s., Argun s.r.o., Pamco INT.
a.s., Fenix Protector s.r.o, Sellier and Bellot, a.s., Ego Zlín, spol. s .r.o.) – zástupce českých firem
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http://www.strojosvit.eu, http://www.traco-sro.cz/, https://www.czub.cz/cz/Default.aspx, http://www.explosia.cz/,
http://www.argun.cz/, http://www.pamco.cz/cs/, http://www.fenix-protector.com/cz, http://www.sellier-bellot.cz/cesky/,
www.egozlin.cz

Importadora G5C, S.A. de C.V. (Rodinný pivovar Bernard a.s.) – dovoz piva http://www.bernard.cz/

ZKL Rodamientos de México S.A. / Jacob and Jacob S.A. de C.V. (ZKL Bearings CZ a.s.) – kuličková ložiska

http://www.zkl.cz/

Construlocker (Kovobel, výrobní družstvo) – skládací kontejnery

http://www.kovobel.cz/

Milton Internacional S.A. de C.V. (Svit Machinery s.r.o.) – stroje pro obuvnický průmysl http://www.svitmachinery.com/

Mitas S. de R.L. de C.V. (Mitas, a.s.) – pneumatiky

http://www.mitas-tyres.com/cz/

Movihi Internacional S.A. de C.V. (Tatra Truck a.s.) – nákladní automobily http://www.tatra.cz/

Zlin Aircraft (Zlín Aircraft a.s.) – lehká letadla

http://www.zlinaircraft.eu/

Wissner-bosserhoff México S. de R.L. de C.V.(Linet s.r.o.) – zdravotnická lůžka

http://www.linet.com/cz/
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Gojar S.A. de C.V. (Fermat a.s.) – obráběcí stroje

http://www.fermatmachinery.com/fermat-cz-fermat-group-u

Hemaq S.A. de C.V. (TOS Varnsdorf a.s.) – obráběcí, slévárenské a zámečnické stroje http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/

Commai de Monterrey S.A. de C.V. (Strojimport a.s. / TOSHULIN a.s.) – tvářecí a obráběcí stroje

http://www.strojimport.com/, http://www.toshulin.cz/

Energy Corporation Mexico S.A. de C.V. (Doosan Škoda Power s.r.o.) - energetika
http://www.doosanskodapower.com/cz/main.do

Sr. José G. Nájera López (Crystalex CZ s.r.o.) – nápojové a dekorativní sklo http://www.crystalex.cz/cz/

Think-Tim (Radomír Trecha - Compact) – technologie na čištění vod

http://www.compact-composite.cz/

Sr. Juan Felipe Muňoz Rodriguez (Gestra CZ s.r.o.) – nástroje na štěpení surového kamene www.stonesplitters.com

Premium Beers Group (Budějovický Budvar n.p.) – pivo www.budvar.cz

Thermacut Mexico (Thermacut s.r.o.) – díly a příslušenství pro plazmové řezaní a svařování - www.thermacut.cz

TrustPort México – antivirové programy -

www.trusport.cz
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Capelini S.A. de C.V., Italli Innovacion S.A. de C.V. (Halla a.s.) – interiérová svítidla – www.halla.cz

Y Soft Latin America (Y Soft Corporation, a.s.) – řešení tisku, tištěné procesy – www.ysoft.com

Empowering Tech (Jablotron Alarms a.s.) – bezpečností a komunikační systémy – www.jablotron.cz

SIMCO - Servicios Industriales Medina Corporación (Houfek a.s., Mynář s.r.o.) – obráběcí stroje – www.houfek.com

2N Telekomunikace a.s. – bezpečnostní systémy – www.2n.cz

DINA – (Škoda Electric a.s.) - výrobce elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy – www.skoda.cz

Imex de Antequera (Pivovar Nová Paka a.s.) – pivo

www.novopackepivo.cz

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
(Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
(Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
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Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost
24. 1. 2000)

Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro
držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001)

Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)

Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29.
8. 2000)

Prezidentské dohody:

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)

Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

Rezortní dohody:

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Diplomatickou akademií Praha a Institutem Matíase Romera v Mexiku (Praha,
23. 1. 2004, platnost 3 roky od data podpisu)

Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3.
2004 v Praze)

Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Mexika v
oblasti fytosanitární (Mexiko, 13. 3. 2000, vstup v platnost dnem podpisu)
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Memorandum o shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Mexika a Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro zavedení
mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu (Guadalajara, 28. 5. 2004 při příležitosti summitu
EU-LAC)

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou
ČR (Praha, 12. 10. 2001)

Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (20. 3. 2006)

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny
na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

Platné dohody mezi institucemi:

Dohoda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a mexickou Národní radou pro vědu a technologii CONACYT

Dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou UNAM

Dohoda o spolupráci mezi UK a Universidad Michoacana v Morélii

Dohoda o spolupráci mezi ČVÚT a TEC Monterrey, Campus, México

Dohoda o spolupráci mezi VŠE a ITEM

Memorandum o porozumění mezi ProMéxico a CzechInvestem

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

27/48 http://www.businessinfo.cz/mexiko © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.businessinfo.cz/mexiko


Perspektivní mezistátní dohody:

Smlouva o právní pomoci v trestních věcech

Smlouva o extradici

Smlouva o vzájemné pomoci v celních otázkách

Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu

Dohoda o spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu

Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatických pracovníků

Parafovaný Protokol o porozumění mezi ministerstvem hospodářství Mexika a MPO ČR

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc, s výjimkou vládních stipendií udělovaných
na reciproční bázi. Humanitární pomoc byla naposledy poskytnuta ze strany ČR v roce 1999.
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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

V minulém roce vláda přistoupila k úsporným opatřením, která se dotkla také veřejných investic. Řada plánovaných
projektů byla odložena nebo pozastavena.

Energetika

Energetická reforma v částí týkající se energetiky chce: otevřít sektor zahraničnímu kapitálu, snížit ceny elektrické energie,
podpořit úsporu energie, zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů (2024 – 35 %).

Těžební průmysl

Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu, na zisku z důlní těžby se budou podílet i
municipality a komunity, na jejichž území se těží.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Energetická reforma se v této oblasti zaměřuje především na investice v projektech vyhledávání zdrojů pitné vody a jejího
uchovávání, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5.000 km pobřeží, odsolování mořské vody,
zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu.

Stavební průmysl

Mexická vláda chce zrychlit tempo růstu ekonomiky. Tomu by mělo napomoci zlepšení infrastruktury.

Obranný průmysl

Zhoršující se bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády a
vylepšování stávajících a zavádění nových ochranných zařízení, např. elektronických.

Automobilový průmysl

Mexiko je 8. největším výrobcem automobilů na světě. Většina produkce míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny
všechny světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se se svými produkty dostávají do Mexika
nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností (např. VW).
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Strojírenství

Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací.

Chemický průmysl

Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů.

Letecký průmysl

Mexiko patří k předním producentům na světě. V r. 2012 bylo v sektoru registrováno více než 270 firem.

Zdravotnictví

Mexiko je na 10. místě ve vývozu zařízení pro medicínu na světě. Šanci na místním trhu mají specializované výrobky
s vyšší přidanou hodnotou. Problémem mohou být certifikace.

5.2 Kalendář akcí

Datum (od -
do)

Název Místo Vlastník Spolupráce Popis Splněno

01.01.2016
- 31.12.2016

Aktualizace STI Mexiko Tadlíková Manďák pravidelná
vypracování a
publikace STI k
1. červnu

Ano

01.01.2016 –
31.12.2016

Organizace
cesty a
obchodních
jednání
zástupců
českých firem

Mexiko Manďák Tadlíková Realizace
zakázek
obsahující: -
vyhledání
potenciálních
obchodních
partnerů -
oslovení,
představení
firmy a
vyhledání
relevantní
kontaktní osoby
- ověření zájmu
o setkání a o
spolupráci -
organizace
obchodních

Ano
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jednání -
zajištění
logistiky pro
zástupce firmy

- asistentce na
obchodních
jednáních ze
strany
vedoucího ZK
CT v Mexico
City

01.01.2016
- 31.12.2016

Ekonomické
zpravodajství

Mexiko Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

zasílání,
publikace a
poskytování
zpráv a
informací
ekonomického
charakteru z
teritoria,
monitoring
příležitostí pro
české a mexické
firmy, oborové
organizace a
instituce státní
správy

Ano

01.01.2016
- 31.12.2016

Práce s českými
firmami

Mexiko Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

práce s českými
firmami
působícími v
teritoriu a jejich
partnery, nebo
se zájmem o
vstup na
mexický trh

Ano

01.01.2016
- 31.12.2016

Pracovní
jednání
ekonomických
diplomatů
členských zemí
EU

Mexiko Tadlíková pravidelné
měsíční schůzky
ekonomických
diplomatů na
Delegaci EU a
1x/6 měsíců
návštěvy
vybraných států

Ano
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01.01.2016
- 31.12.2016

Příprava
podnikatelských
misí

Mexiko Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

organizace a
realizace
podnikatelských
misí
doprovázejících
vysoké
představitele
ČR a oborově
zaměřených
misí

Ano

01.01.2016
- 31.12.2016

Teritoriální
exportní
semináře a
konference

Mexiko + ČR Manďák Tadlíková Prezentace
teritoria z
hlediska
exportních
příležitostí,
obchodních
zvyklostí,
možných
překážek a
úspěšných
případů

Ano

01.01.2016
- 31.12.2016

Účast na
veletrzích

Mexiko Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

příprava a
realizace
českých účastí
na
specializovaných
veletrzích

Ano

16.02.2016
- 20.01.2016

Meeting Point
CzechTrade

ČR Manďák Tadlíková Série
individuálních
setkání s
českými
podnikateli v
Praze a sídlech
jejich
společností

Ano

1. polovina
února 2016

Prezentace
Rubena a.s.

Tabasco Eva Tadlíková Miroslav
Manďák

Stát Tabasco
má vzhledem
k geografickým
a
hydrologickým
podmínkám
stále problémy
s povodněmi.
Současné plány

Ano
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vlády státu
mohou
napomoci
uplatnit
protipovodňové
bariéry a jezy
z kaučuku firmy
Rubena a.s.

březen Exportní
příležitosti v
Mexiku

ČR Tadlíková, OED Prezentace
Mexika,
podpora
českých firem
ze strany ZÚ

Ano

květen Prezentace EGO
Zlín, spol. s r.o.

Mexiko Tadlíková Představení
firmy na
Ministerstvu
civilní ochrany
Ciudad de
México

Ano

01.06.2016
- 30.06.2016

Konference
DEK

ČR Tadlíková Manďák Pravidelná
výroční
konference DEK
spojená s
2-denním
jednáním se
zájemci o
teritorium

Ano

01.01.2016
- 30.04.2016

Pecom Mexiko Manďák Tadlíková Zajištění účasti
na veletrhu

Ano

01.10.2016
- 31.10.2016

PED
"Prezentace
českých
technologií v
Mexiku"

Mexiko, D.F. Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

PED podpoří
českou účast na
stavebním
veletrhu CIHAC

Ano

říjen 2016 PED
„Prezentace
českých firem
ve státech
Tabasco a
Campeche

Mexiko,
Villahermosa,
Ciudad del
Carmen

Tadlíková,
Manďák

Manďák,
Tadlíková

Slavnostní
představení
nového
honorárního
konzula pro
státy Tabasco,
Campeche a

Ano
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Chiapas
spojené
s obchodní a
turistickou
prezentací ČR

prosinec 2016 Návštěva
delegace ZV
PSP ČR

Ciudad de
México,
Villahermosa

Tadlíková Jednání
v mexickém
Kongresu,
s náměstkyní
ministra ZV,
návštěva státu
Tabasco

Ano
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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

Mexický trh je, pokud jde o konkurenci, značně tvrdý a nekompromisní. Vždy je nutné brát v úvahu, že mexické firmy
obchodují především s partnery z USA a mají tedy zkušenosti s prosazováním se na severoamerickém trhu, včetně všech
obvyklých standardních komerčních postupů. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená.
Na základě pouhé informace typu: „Jsme firma, která vyrábí takový a takový výrobek, najděte nám zájemce“ lze jen stěží
navazovat obchodní spojení.

Vstup na mexický trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat místní renomovaná firma nebo
CzechTrade. Nabídka by měla být formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky
(umožňuje-li to povaha zboží), referencemi a prezentačními elektronickými nosiči. Vývozce vstupující na mexický trh by
měl, vyžaduje-li to komodita, mít promyšleno zajištění servisu resp. požadavky na servis. Měl by mít rovněž jasno, jaké
prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude obchodní transakce financovat a zda bude
pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce na podporu exportu - Česká
exportní banka a EGAP.

Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních
obchodních zástupců, které lze najít např. na mezinárodních výstavách, veletrzích a předváděcích akcích. V zásadě existují
dvě varianty - prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu, event. firmy specializující se na
zastupování zahraničních firem nebo využitím sítě kapitálově silných obchodních domů, které mají své pobočky ve většině
významných míst. Ty většinou prodávají zboží vyšší kvality.

Další vhodnou formou je možnost využití dlouhodobých praktických zkušeností z působení na mexickém trhu, kterými
disponují obchodní organizace s českým kapitálem. Taková varianta se zatím příliš nevyužívá.

Předpokladem úspěchu je i průběžně ošetřovaný osobní kontakt s partnery včetně pozvání na oběd, předávání darů a
někdy i jistá finanční zainteresovanost. Korespondenční akvizice má vzhledem k mexické mentalitě pouze omezenou šanci
na prosazení konkrétních zájmů.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Vývozní a dovozní režim Mexika se po vstupu do WTO uvolnil, vývozní povolení (licence) je v současné době nutné jen u
avizovaných celních podskupin. V dovozu podléhají licencím pouze tzv. „citlivé“ položky, jako jsou např. zbraně,
automobily, některé potraviny, léky.

Pokud se týče dokladů vyžadovaných při dovozu, existují pro jednotlivé komodity písemné předpisy na dovoz, které
vydává příslušné ministerstvo. Jsou vyžadovány následující dokumenty: faktury, B/L, AWB, osvědčení o původu zboží,
balicí listy, příp. licence, povolení, apod. Rozsah je většinou specifikován v podmínkách akreditivu.

Bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí Dohodou o hospodářském partnerství a politické spolupráci (tzv. Globální
dohoda, v platnost vstoupila 1. 10. 2000). Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje
pohyb zboží a služeb (v platnosti od května 2004).

K vývozu z ČR je třeba formulář EUR1 – předepsané vzory tohoto dokumentu i žádosti jsou součástí všech preferenčních
dohod EU a jsou unifikované. Slouží zahraničnímu odběrateli k prokázání původu zboží a dosažení celních úlev. Dovozní
dokumentaci je nutno doplnit certifikátem o původu zboží, který vydává HK ČR. Celní sazebník publikuje na svých
stránkách Ministerstvo hospodářství Mexika.

V posledních letech došlo k radikálnímu otevření mexického trhu, byly odstraněny (až na výjimky) netarifní překážky jak
ve vývozu, tak i v dovozu. Zahraniční obchod Mexika, hlavně pak ve vztahu Mexiko – USA – Kanada (NAFTA) a EU
(Dohoda o volném obchodu), je v zásadě liberalizován s výjimkou některých zemědělských produktů, pracovní síly, služeb
(telekomunikace, finanční služby) a investic (zde existují překážky ústavního charakteru, které se zatím vládě nepodařilo
překonat). DEU v Mexiku v současné době registruje 14 překážek obchodu.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je nejvhodnější formou pro prosazení se na místním trhu. V
přípravné fázi je však nutno počítat se značně komplikovanou a zdlouhavou administrativní a právní procedurou. Firmu je
nutné registrovat na ministerstvu financí (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) jako daňový subjekt, teprve poté a po
získání pracovního povolení je možno otevřít firemní účet v bance. Proto bývá vhodné využít služeb zdejšího notáře či
specializovaných advokátních kanceláří.

Od roku 2012 je v gesci Federálního ministerstva hospodářství webová adresa www.tuempresa.gob.mx, která slouží k
elektronickému založení nové společnosti v Mexiku.

Prvním krokem je zaregistrování se na výše uvedené adrese, tj. registrace jména společnosti a její právní forma. Po
schválení žádosti (cca 1 – 2 dny) bude prostřednictvím notáře firma zapsána do obchodního rejstříku. Zapsáním firma
získává registrační číslo. Následuje registrace na Daňovém úřadě, jak na státní, tak federální úrovni (www.sat.gob.mx) a
Správě sociálního zabezpečení (www.imss.gob.mx); dle počtu zaměstnanců pak i registrace na Odborech. Služby notáře se
pohybují v rozmezí 5 000 – 11 000 MXN (cca 7 500 – 16 500 Kč). Seznam notářů je dostupný rovněž na adrese
www.tuempresa.gob.mx.

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

Působení na rozsáhlém a značně saturovaném mexickém trhu vyžaduje intenzivní formy propagace a akviziční činnosti.
Vedle účasti na mezinárodních veletrzích, výstavách a českých prezentacích na specializovaných mezinárodních akcích, je
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firmami využívána spolupráce s mexickými reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a
schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný druh zboží či služeb. Funguje používání mexických národních
symbolů společně se symboly země vývozce.

V realizaci účinných reklamních kampaní ve sdělovacích prostředcích existují v oblasti propagace českého zboží a služeb
značné rezervy, neboť tato forma je vysoce finančně náročná. Bez propagace a marketingu, ale především bez osobní
akvizice, se nelze na mexickém trhu prosadit. To platí zejména v případě spotřebního zboží. Podcenění marketingu a
public relations ze strany českých vývozců je, bohužel, častým jevem. K tomu se připojuje i neochota připravovat
nabídkové a propagační materiály ve španělštině.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázka ochrany duševního vlastnictví je předmětem vleklých jednání mezi představiteli Evropské unie v Mexiku a
mexickým Ministerstvem hospodářství. Zatím se podařilo dosáhnout pouze toho, že mexické úřady akceptovaly návrh
zřídit zvláštní výbor pro právní ochranu duševního vlastnictví. Výbor se schází 3 – 4x ročně. Z mexické strany je sice vidět
vstřícný přístup, ale protože zřízení výboru nebylo předpokládáno Dohodou o volném obchodu mezi EU a Mexikem a
jeho zřízení nebylo tudíž obligatorním závazkem, výbor má malou politickou váhu a respekt v Kongresu a také málo
finančních prostředků.

6.6 Trh veřejných zakázek

Systém podávání informací o tendrech v Mexiku na všech úrovních, tj. federální, regionální a municipální je velmi
nepružný a neoperativní.

V oficiálním věstníku mexické vlády Diario Oficial de la Federación, který vychází denně, jsou publikovány podmínky
veřejných soutěží na dodávky nejrůznějších výrobků a služeb. Veškeré tendry vládních agentur a státních společností jsou
dostupné na stránce www.compranet.gob.mx.

Zakázky jednotlivých států a municipalit jsou podle Ústavy autonomní. Každý mexický stát si stanovuje vlastní pravidla.

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

Základem obchodu je po komerční a právní stránce dokonale zpracovaná nabídka a následně smlouva, která má i doložku
řešení případných reklamací vyplývajících z obchodu nebo charakteru zboží.

Spory před mexickými rozhodčími orgány je možno řešit s pomocí místního advokáta, jinak je šance na úspěch malá.
Proto se doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o místní příslušnosti arbitrážního soudu do
země vyvážejícího. Smlouvy by neměly být v rozporu s právem EU. Z tohoto důvodu je v první fázi nutno konzultovat
sporné paragrafy i s Delegací EU v Mexiku a SZ v Bruselu.

Konkurence je na mexickém trhu velmi silná. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnější formou cest
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představitelů místních a zahraničních firem po jednotlivých mexických regionech. Pozornost je nutno věnovat zejména
cenovým požadavkům v zájmu zachování jejich prodejnosti ve srovnání s konkurenčními výrobky.

Zcela běžnou součástí mexické obchodní praxe jsou neustálé změny termínů schůzek, nedodržování dohodnutých
harmonogramů apod. Zároveň je však možno konstatovat, že se úroveň kultury v obchodních vztazích v důsledku stále
většího zapojení mexické ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje. Obchodní etika se tak sice velmi
pozvolna, ale stále více blíží standardům platným v Evropě a USA.

Velkým problémem může být jednání s odborovou organizací. Je nutné mít dobrého právníka, který smlouvy připraví a
upozorní na eventuální rizika vyplývající z pracovně-právních vztahů. Při volbě právního zástupce je nutné si ověřit,
nakolik bude schopen hájit zájmy toho, koho zastupuje. Vyskytly se i případy, že právník hájil za peníze zaměstnavatele ve
skutečnosti zájmy zaměstnanců („pracoval pro obě strany“).

V souvislosti se značnou korupcí, kterou je prostoupen zejména veřejný sektor, Mexiko, jakožto členská země Konvence
pro boj s korupcí v obchodních transakcích při OECD vyzývá prostřednictvím svého Ministerstva státní administrativy, aby
se všechny subjekty, které v Mexiku chtějí podnikat či mají obchodní kontakty s mexickými partnery, seznámily s
protikorupční výzvou Konvence OECD (La Convención Anti-cohecho de la OCDE) na internetových stránkách tohoto
Ministerstva.

Mexická vláda si již několik let uvědomuje potřebu zahraničních investic pro rozvoj ekonomiky. Zahraniční investor má, za
předpokladu dostatku kapitálu a jasné výrobní a odbytové strategie, dveře otevřeny.

Energetická reforma umožňuje přístup zahraničnímu kapitálu i do dříve uzavřených sektorů – energetiky a těžebního
průmyslu (ropa).

Problémem může být složitý systém výběrových řízení – federální, státní a lokální úroveň. Evropské firmy si ztěžují na
krátký čas na předkládání projektů. Ač mexické orgány argumentují, že stejnou dobu mají i místní firmy, často bývá tendr
nastaven pro konkrétní společnost, která se pak stane oficiálním vítězem. S výběrovými řízeními může být spojena i
korupce. Pro účast musí mít společnost zastoupení/pobočku v zemi. Ta musí doložit několikaleté zkušenosti v oboru. To
je často nemožné, ač mateřská firma může tuto podmínku bez problémů splnit, dcera tak učinit nemůže. Naopak jistou
výhodou je Dohoda o volném obchodu, která oproti firmám z jiných zemi umožňuje evropským přístup do tendrů.

Obvyklými platebními podmínkami jsou akreditiv, dokumentární inkaso a odložená platba v různých formách. Platební
podmínky se neliší od podmínek členských států EU. S rozdíly je nutno počítat při transferech finančních částek a
dokumentů přes USA, kde platí anglosaské právo, odlišné od kontinentálního a tudíž odlišně upravující výklad některých
platebních podmínek. Rovněž tak je nutné brát v úvahu vyšší úrokové zatížení nebo marži amerických bank na rozdíl od
českých bank nebo bank zemí EU. Vždy se musí předem dojednat přesné formy úhrady poplatků za služby a převody
(která smluvní strana nese bankovní výlohy).

V zásadě by pro mexickou stranu mělo být přijatelné, pokud se nejedná o částky v milionech USD, akceptovat
přinejmenším na počátku platbu předem. Mexická strana obvykle po určité době žádá o poskytnutí dodavatelského
úvěru. Ten je vhodné pojistit u EGAP či pojišťovny obdobného typu.
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Mexiko, obdobně jako většina latinsko-amerických zemí, má zcela volný přístup k pojetí času. Je zcela běžné, že partner
se na domluvenou schůzku dostaví se zpožděním větším než 30 minut, aniž by se nějak domluvil, max. zpoždění svede na
problémy v dopravě. Je časté, že vysocí státní úředníci se na oficiální akce dostaví i o 2 hodiny později. Pokud je
dohodnutá schůzka s takovým úředníkem, ten naopak očekává, že druhá strana přijde včas (pak ale musí čekat).

Na jednání je vhodný oblek a kravata/kostým. V závislosti na klimatických podmínkách je možné obléknout tzv.
guayaberu, místní dekorativní košili. Vítané jsou kromě informačních materiálů drobné pozornosti; vizitka ve španělštině či
angličtině je vhodnější. Úředník/firma s kontakty se zahraničím hovoří anglicky, ale španělština je vítanější – je dokladem
opravdového zájmu o zemi. Stejně to platí i v případě prezentačních materiálů.

Jednání často probíhají během snídaně/oběda/večeře, které mohou trvat i více než 2 hodiny. Jako projev zdvořilosti lze
ochutnat místní alkoholické nápoje, vždy však s mírou.

Úředním jazykem je španělština; anglicky se lze domluvit jen v dražších hotelích a ve významných archeologických
lokalitách; na venkově se lze dohovořit jen španělsky (v některých oblastech se hovoří jen místními dialekty).

Státní svátky:

1. leden - Nový rok
2. únor - Den ústavy
3. únor - Den vlajky
4. březen - Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
5. květen - Svátek práce
6. září - Den nezávislosti
7. listopad - Den revoluce
8. prosinec - Vánoce

V případě, že svátek připadne na víkend je často posouván na pondělí následujícího týdne. Slaví se také následující svátky
(i když nejsou oficiálním svátkem): Velikonoce (čtvrtek, pátek), 2. listopad - Den zesnulých, 12. prosinec - Sv. Guadalupe,
24. prosinec - Štědrý den

Pracovní doba:

Pracovní doba se liší podle regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu
od 9,00 nebo 9,30 hod. do cca 19,00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14,00 do 16,00 hod. Na severu
země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13,00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen
dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9,00 do 13,30 hod., některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne
od 16,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 10,00 do 14,00 hod..

Prodejní doba:

Oficiální otevírací doba v Mexiku neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00
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hod. V době od 14,00 do 16,00 hod. bývá přestávka na oběd, obchody ale převážně fungují bez pauzy.

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

Víza, celní předpisy:

1. lednem 2000 byla zrušena vízová povinnost pro držitele diplomatických, služebních/úředních a cestovních pasů obou
zemí. Pokud Češi chtějí po příjezdu zůstat v Mexiku delší dobu, musí navštívit Mexický migrační úřad (Instituto Nacional
de Migración, Av. Ejercito Nacional 862) a podat příslušnou žádost (Forma migratoria). Doporučuje se informovat
migrační úředníky na hranicích o počtu dnů, které zde cestovatel hodlá strávit. Při vstupu do Mexika je nezbytné
vyžádat si od migračního úředníka (neučiní-li tak sám) vyznačení vstupního razítka, které je dokladem o legálním vstupu
do země; bez něj se cizinec vystavuje riziku zaplacení vysoké pokuty při návratu do Evropy. Při pohybu v příhraničním
pásmu USA/Mexiko, tj. pásmu od hranic USA do hloubky cca 30 km, je nutné být připraven na podrobné pasové a celní
kontroly. Je nutné dále počítat s tím, že se jedná o oblast se zvýšenou kriminalitou (drogy, prostituce atd.). Pro dovoz a
vývoz zboží je nutno konzultovat celní a devizové předpisy. Vývoz hotových peněz z Mexika je limitován částkou 10 tis.
USD. Je přísně zakázáno vyvážet jakékoliv druhy rostlin, semínek, minerálů a archeologických předmětů bez
předchozího povolení (hrozí několik let vězení). Je rovněž přísně zakázán dovoz a distribuce jakýchkoliv drog.

Podmínky cestování do teritoria:

Při řízení motorových vozidel se doporučuje značná opatrnost. Cestovat v noci po některých silnicích se nedoporučuje. V
Mexiku existuje velmi hustá a levná síť kvalitních autobusových linek; vzhledem k rozlehlosti země lze k cestování po
Mexiku využít i dražší leteckou přepravu.

Napětí v elektrické síti v Mexiku je 110 V (stejně jako v Kanadě a USA). Je proto výhodné používat elektrospotřebiče s
přepínáním 110 – 230 V/50 – 60 Hz. Adaptér na americký typ zásuvky lze zakoupit v ČR i Mexiku.

Televizní signál v Mexiku je podobně jako v USA typu NTSC, tedy odlišný od evropského PAL/SECAM.

České mobilní telefony v Mexiku fungují, pouze pokud jsou třípásmové, nebo satelitní.

Všechny míry a váhy odpovídají českému metrickému systému.

Při pobytu v hlavním městě působí na lidský organismus, zvláště během aklimatizačního období, vysoká nadmořská výška
(2240 m n. m.). Chronickým a velmi nepříjemným problémem mexického hlavního města je silné znečištění vzduchu. Při
pobytu v Mexiku, zejména ve velkých aglomeracích, je třeba mít neustále na paměti vysokou míru kriminality.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu a nestravovat se v pouličních
kioscích.

Očkování:

Podle instrukcí hygienické stanice v ČR (pro návštěvu některých oblastí, např. vnitřní Yucatán, Chiapas) se doporučuje
očkování proti hepatitidě (A/B). Na cesty po Mexiku se vhodné přibalit protiprůjmové léky, vitamíny, případně repelenty
odpuzující hmyz.
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Podnebí:

Je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí; podnebí je velmi závislé na nadmořské výšce. Období dešťů
nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle koncem května a končí koncem září/začátkem října.

Další upozornění:

V Mexiku se lze, bohužel velmi často, dostat do situace, kdy je vyžadován úplatek (to platí v plné míře i o policii).

Úředním jazykem je španělština; anglicky se lze domluvit jen v dražších hotelích a ve významných archeologických
lokalitách; na venkově se lze dohovořit jen španělsky (v některých oblastech se hovoří pouze místními indiánskými
dialekty).

V současné době nejsou v Mexiku oblasti se zvýšeným politickým rizikem, zhoršující se bezpečnostní situace související s
působením skupin organizovaného zločinu je v některých mexických státech realitou. Ve většině severních států Mexika
(Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas či Zacatecas) zůstává situace
i nadále vážná, ke zhoršení však došlo i v dalších, donedávna relativně bezpečných státech. Od roku 2012 došlo k nárůstu
násilí ve státech Veracruz, Nuevo León, Guerrero a Michoacán.

Doporučují se zvýšená bezpečnostní opatření při cestování do všech uvedených regionů. Za poměrně bezpečné lze
naopak považovat tradiční turistické cíle v mexických letoviscích na Yucatánském poloostrově, ve státech Quintana Roo,
Yucatán a Campeche. K mírnému zlepšení oproti předchozímu období došlo ve státech Chiapas a Oaxaca, které lze
považovat pro turistické návštěvy za relativně bezpečné.

Mexický čas se oproti středoevropskému zpožďuje o 7 hodin (v Mexiku se obdobně jako v ČR mění čas 2x/rok). Některé
oblasti na severu a západě mají místní posun (tzv. kalifornský čas o 1 až 2 hodiny).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci v Mexiku je především zapotřebí vyřídit formality spojené s pobytem v zemi. Pomineme-li tříměsíční turistický
pobyt, pro který není zapotřebí vízum, jde o zajištění tzv. Forma migratoria 3 (FM 3).

Tu by si měl budoucí zaměstnanec vyřídit ještě v Praze, na konzulátu mexického velvyslanectví. FM 3 má roční platnost.
Veškeré záležitosti spojené s příchodem a legalizací pobytu v zemi vyřizuje obdoba naší cizinecké policie, Instituto
Nacional de Migración. Podrobné informace je možné získat na jeho webové stránce.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v úrovni vybavení i kvalifikaci personálu. Soukromé
kliniky jsou na vysoké úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR nedostupné. ČR nemá s Mexikem uzavřenou
žádnou dohodu o vzájemném poskytování zdravotní pomoci bez úhrady. Náklady na ošetření a léčbu jsou velmi vysoké, a
to i v zařízeních nižší kategorie.

V této souvislosti doporučujeme před cestou do Mexika uzavřít zdravotní pojištění. Některé soukromé dražší lékařské
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kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatán, Acapulco aj.), odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a
akceptují pouze platbu v hotovosti.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

42/48 http://www.businessinfo.cz/mexiko © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.businessinfo.cz/mexiko


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 Mexiku

Embajada de la República Checa en México

Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo

C.P. 11590, México D.F. (Distrito Federal)

tel.: +52-55-5531 2544 nebo 5531 2777

fax: +52-55-5531 1837

e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/mexico

Stálá diplomatická/konzulární služba – pouze pro případy nouze v mimopracovní době: mobilní telefon: 2109 2399.

Poznámka: při volání z místní pevné linky na mobil je nutné vytočit 044-55 + 8 digitálních čísel, z mobilu na mobil jen 55
+ 8 digitálních čísel. Pro mezinárodní volání na mobil je nutné točit +52-1-55+ 8 digitálních čísel.

Úřední konzulární hodiny pro veřejnost jsou pondělí, středa, pátek od 9,00 do 12,00 hod.

Z letiště je možno přijet na velvyslanectví buď taxíkem (cca 280 Pesos, tj. 25 USD) nebo metrem (5 Pesos, možnost
přestupu), výstupní stanice Polanco (oranžová trasa). Z centra města (Zócalo, katedrála, Národní palác) opět buď taxíkem
(cca 50 –70 Pesos), nebo tzv. kolektivním taxíkem (pesero) s vyznačenou trasou (směr Auditorio – konečná stanice a dále
Polanco) nebo metrem (výstupní stanice Polanco).

Seznam Honorárních konzulátů ČR v Mexiku:
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Honorární konzulát (HK) v Guadalajaře

stát Jalisco

konzul: p. Yaromir Nechyba Feireizl

konzulární působnost: státy Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí a

Zacatecas

Adresa: Calle López Cotilla No 1127, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco

tel.: +52-33-3827 2354

fax: +55-33-3827 2354

mobil: 01-33-3490 0295

e-mail: ynechyba@prodigy.net.mx

Úřední hodiny: pondělí – pátek od 10,30 do 14,00 a od 16,00 a 20,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci)

HK v Monterrey

stát Nuevo León

konzul: pan Radko Tichavský

konzulární působnost: státy Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila

Adresa: Vallecillos 2757, Col. Valle de Chapultepec, C.P. 67140, Guadalupe, Nuevo León

tel.:/fax: +52-81-8369 1605

mobil: 01-81-8998 9886 a 01-81-8998 9888

e-mail: consuladocheco@gmail.com

Úřední hodiny: pondělí – pátek od 09,00 do 13,00 a od 14,00 do 18,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci)

HK v Tijuaně

stát Baja California
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Konzul: p. José Antonio González Ibarra

Konzulární působnost: státy Baja California, Baja California Sur, Sonora a Chihuahua

Adresa: Blvd. Fundadores No. 2951 „B“, Colonia Juárez, C.P. 22150 Tijuana, Baja California

tel.: +52-664-684 9732

fax: +52-664-684 8286

mobil: 001 61 9980 9696

e-mail: consulrepchecatj@yahoo.com, tijuana@honorary.mzv.cz

Úřední hodiny: pondělí – pátek od 09,30 do 15,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci).

Poznámka: místní čas v Tijuaně předchází o 2 hodiny před mexickým (tj. -9 hodin oproti českému).

HK Cancún

stát Quintana Roo

Konzulární působnost: státy Quintana Roo a Yucatán

Konzulka: pí. Rocío del Carmen Infante Guízar

Calle Relámpago No. 24

Int. 5 SM 18 M9 Conjunto Marsella

C.P. 77505 Cancún, Benito Juarez, Quintana Roo

E-mail: infanteguizar@hotmail.com, infanteguizar@prodigy.net.mx

Tel: +52 998 206 1776

Mob: +52 1 998 214 6980

HK Emiliano Zapata

stát Tabasco

Konzulární působnost: státy Tabasco, Campeche a Chiapas
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Konzul: p. Jorge Atilano Ayala Menéndez

Calle Agrarista 99

Colonia El Cerrito

C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tabasco

E-mail: EmilianoZapata@honorary.mzv.cz

Tel.: +52 934 343 0756

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 Mexiku bylo 11. května 2006 otevřeno zastoupení CzechTourismu:

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism

Ejercito Nacional 505, oficina 402, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, C. P. 11520 México, D. F. (Distrito Federal)

tel./fax: +52-55-55 45 80 00

e-mail: lutter@czechtourism.com

web: www.CzechTourism.com

Na konci října 2006 byla oficiálně otevřena kancelář CzechTrade.

Zastoupení CzechTrade ve Ciudad de México

Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11590 México, D.F. (Distrito Federal)

tel./fax: +52-55-52 55 33 93

e-mail: miroslav.mandak@czechtrade.cz

web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Ambulance a požárníci: 080

Policie (ochrana obyvatel): 5570 3503 a 5570 1910

Policie pro čtvrť Polanco: 5580 1922 a 5580 1713

Požární sbor (centrála): 5768 3477

Informace o telefonních číslech: 040

Taxislužba: 5280 2181, 5203 9113

7.4 Internetové informační zdroje

Vláda:

Prezidentská kancelář: http://www.gob.mx/presidencia

Ministerstvo vnitra: http://www.gob.mx/segob

Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.gob.mx/sre

Ministerstvo financí: http://www.gob.mx/hacienda

Ministerstvo národní obrany: www.sedena.gob.mx

Ministerstvo vojenského námořnictví: http://www.gob.mx/semar

Ministerstvo hospodářství: http://www.gob.mx/se

Ministerstvo sociálního rozvoje: http://www.gob.mx/sedesol

Ministerstvo národní bezpečnosti: www.ssp.gob.mx

Ministerstvo spojů a dopravy: http://www.gob.mx/sct

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.gob.mx/stps/

Ministerstvo životního prostředí: http://www.gob.mx/semarnat

Ministerstvo energetiky: http://www.gob.mx/sener
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Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby, rozvoje venkova, rybolovu a výživy:

http://www.gob.mx/sagarpa

Ministerstvo školství: http://www.gob.mx/sep

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.gob.mx/salud

Ministerstvo cestovního ruchu: http://www.gob.mx/sectur/

Ministerstvo zemědělské reformy: http://www.gob.mx/sedatu

Široké spektrum informací o Mexiku: http://www.visitmexico.com/es, www.mexonline.com
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